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ด้าน
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ศูนย์

ท่องเท่ียว
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เขต 1 116 60 29 112 78 124 32 57 4 3 19 264 13 0 8 3 1 16 77 1 61 7 2 1,087

เขต 2 129 46 26 35 49 95 29 45 34 7 13 189 22 11 17 1 0 22 65 5 71 3 29 943

เขต 3 130 61 29 113 51 48 30 90 29 11 18 253 10 4 19 8 3 21 62 1 87 2 15 1,095

เขต 4 362 229 83 185 206 534 149 162 47 13 53 2,252 33 18 28 8 10 38 214 44 172 7 20 4,867

เขต 5 214 151 69 83 144 95 14 207 179 47 20 671 21 13 33 13 5 25 92 2 140 2 9 2,249

เขต 6 269 174 47 111 111 334 116 267 78 13 29 898 22 12 10 3 8 21 139 6 137 5 19 2,829

รวม 1,220 721 283 639 639 1,230 370 828 371 94 152 4,527 121 58 115 36 27 143 649 59 668 26 94 13,070

รายงานสุปจ้านวน ศพก. เครือข่าย ระดับประเทศ

เขต

ประเภทของศูนย์เครือข่าย

รวม

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2564
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ศูนย์

จัดการ

ศัตรูพืช

ชุมชน 

(ศจช.)

ศูนย์

จัดการดิน

ปุย๋ชุมชน 

(ศดปช.)

ศูนย์

เรียนรู้

ด้านการ

จัดการดิน

ศูนย์

เรียนรู้

ด้านประมง

ศูนย์

เรียนรู้

ด้านปศุสัตว์

ศูนย์

เรียนรู้

ด้านข้าว /

 ศูนยข์้าว

ชุมชน

ศูนย์

เรียนรู้

ด้านพืชไร่

ศูนย์

เรียนรู้ด้าน

ไม้ผล

ศูนย์

เรียนรู้ด้าน

ไม้ยนืต้น

ศูนย์

เรียนรู้

ด้านแมลง

เศรษฐกิจ

ศูนย์

ปราชญ์

ชาวบา้น

ศูนยเ์รียนรู้

เศรษฐกิจ

พอเพียง/

เกษตร

ทฤษฎี

ใหม่/

เกษตร

ผสมผสาน

ศูนย์

เรียนรู้

ด้าน

มาตรฐาน

การผลิต

ทาง

การเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้ด้าน

เศรษฐกิจ

เกษตร

ศูนย์

เรียนรู้

ด้าน

สหกรณ์

ศูนย์

เรียนรู้

ด้านบญัชี

ศูนยเ์รียนรู้

ด้าน

ชลประทาน

 / การใช้

น ้าอยา่งรู้

คุณค่า

ศูนย์

ทอ่งเทีย่ว

เชิงเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้

พืชผัก

ศูนย์

เรียนรู้

ด้านหม่อน

ไหม

ศูนย์

เรียนรู้

ด้านการ

แปรรูป

ผลิตผล

ด้าน

การเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้ด้าน

ไม้ดอกไม้

ประดับ

อ่ืนๆ

1 กรุงเทพมหานคร 10 2 3 20 6 0 0 4 1 0 3 5 0 0 0 0 0 1 5 0 3 1 0 64

2 ชัยนาท 15 9 2 6 16 13 8 6 0 1 0 13 0 0 0 1 1 0 5 0 7 0 0 103

3 นนทบุรี 16 6 1 6 5 7 0 19 0 0 4 14 0 0 2 0 0 5 3 0 4 3 0 95

4 ปทุมธานี 8 4 2 39 5 17 0 1 1 0 0 23 2 0 0 0 0 1 6 0 14 1 0 124

5 พระนครศรีอยุธยา 13 6 5 7 8 31 1 5 0 1 7 72 0 0 0 0 0 4 17 0 11 2 1 191

6 ลพบุรี 18 12 4 5 9 23 12 1 1 0 1 31 2 0 1 0 0 2 17 1 8 0 1 149

7 สระบุรี 23 15 6 6 19 19 10 4 1 0 2 45 6 0 2 1 0 2 8 0 10 0 0 179

8 สิงหบ์ุรี 10 6 5 7 9 2 0 3 0 1 1 29 3 0 0 1 0 0 6 0 4 0 0 87

9 อา่งทอง 3 0 1 16 1 12 1 14 0 0 1 32 0 0 3 0 0 1 10 0 0 0 0 95

116 60 29 112 78 124 32 57 4 3 19 264 13 0 8 3 1 16 77 1 61 7 2 1,087

รายงานสรุปจ้านวน ศพก. เครือข่าย ระดับจังหวัด

ส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่1 จังหวัดชัยนาท

ข้อมูล ณ วันที ่30 มีนาคม 2564

ที่

รวม

จังหวัด

ประเภทของศูนยเ์ครือข่าย

รวม
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บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก. 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท 

 
     1. กรุงเทพมหานคร 

     2. ชัยนาท 

     3. นนทบุร ี

     4. ปทมุธาน ี

     5. พระนครศรอียุธยา 

     6. ลพบุร ี

     7. สระบุร ี

     8. สิงห์บุร ี

     9. อ่างทอง 
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กรุงเทพมหานคร 

4



โซน x y

1 หนองจอก 1 ศูนย์เรียนรู้ท่องเท่ียวเชิงเกษตรแสงตะวัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลหนองจอก อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 705073 1532147 นางสาวมณสิชา ชะอุ่ม

2 2 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงสัตว์เฉพาะทางไก่พ้ืนเมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี10 ต าบลหนองจอก อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 700000 1534097 นายอนุกรณ์ เล๊าะม๊ะ

3 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงคลองสิบ(ข้าว) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี3 ต าบลคลองสิบ อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 693689 1540265 นายจรินทร พิมพุด

4 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืฃฃุมฃนแขวงคลองสิบ(มะพร้าว) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี8 ต าบลคลองสิบ อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 695745 1537898 นายวินัย น้อยจาด

5 5 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ (สวนรักเกษตร) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี10 ต าบลคลองสิบ อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 696217 1537091 นางแพรวผกา สุวรรณโพธ์ิ

6 6 ฟาร์มชุมชนสะฟีรุสซาลาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี7 ต าบลคลองสิบ อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 696170 1538314 นางสาววัชรี สมันเลาะห์

7 7 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาน้ าจืดในบ่อดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี4 ต าบลคลองสิบสอง อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 700482 1537006 นางวิภา เอ่ียมรอด

8 8 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลคลองสิบสอง อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 701802 1539509 นายอภิชาติ ย่ีโถเหลือง

9 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงโคกแฝด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี4 ต าบลโคกแฝด อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 698074 1530356 นายประเสริฐ ภู่เงิน

10 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านแพะนม (ฟาอีส ฟาร์ม) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี2 ต าบลโคกแฝด อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 697878 1532352 นายอารักษ์ สันประเสริฐ

11 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงล าต้อยต่ิง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี4 ต าบลล าต้อยต่ิง อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 702187 1524129 นายนพคุณ โพธ์ิอ่อน

12 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแขวงล าต้อยต่ิง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลล าต้อยต่ิง อ าเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 703799 1521665 นายเชาวฤทธ์ิ พรมดี

13 มีนบุรี 1 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลแสนแสบ อ าเภอเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 692353 1528382 นายเดชา ฤทธิเดช

14 2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินประจ าแขวงแสนแสบ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี12 ต าบลแสนแสบ อ าเภอเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 693641 1529244 นายประดิษฐ ดีมิน

15 3 ศูนย์เรียนรู้การเพาะพันธ์ุและอนุบาลปลาน้ าจืด ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลแสนแสบ อ าเภอเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 693893 1527383 นายไพศาล พันธ์ชาตรี

16 4 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปจากสัตว์น้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี8 ต าบลแสนแสบ อ าเภอเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 692284 1530505 นางพวง เล็มเมาะ

17 ลาดกระบัง 1 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มคนรักหัวตะเข้ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี ต าบลลาดกระบัง อ าเภอเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 693497 1517937 นางอ าภา บุณยเกตุ

18 2 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเล้ียงปลาสวยงามเพ่ือการส่งออก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลลาดกระบัง อ าเภอเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 686500 1517930 นายพรเลิศ ยืนสง่าม่ันคง

19 3 ศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี ต าบลคลองสองต้นนุ่น อ าเภอเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 687987 1520418 นายไสว ทองสัมฤทธ์ิ

20 4 ศูนย์เครือข่ายด้านการเล้ียงปลาน้ าจืดในบ่อดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลคลองสองต้นนุ่น อ าเภอเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 687532 1520460 นายอนัน วันภูสิตร

21 5 ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่กรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี ต าบลทับยาว อ าเภอเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 687681 1519779 นายจิรโชค อัศวสุขี

22 6 ศูนย์เครือข่ายด้านการเล้ียงปลาน้ าจืดในบ่อดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลทับยาว อ าเภอเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 697721 1519573 นายอานนท์ เพ็ชรน้อย

23 7 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี ต าบลขุมทอง อ าเภอเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 5283703 1515599 นางสาวนริสา นวลจันทร์

24 8 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขุมทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี ต าบลขุมทอง อ าเภอเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 700360 1519158 นางพวงเพชร นาคนาวา

25 9 ศูนย์เครือข่ายด้านการเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลขุมทอง อ าเภอเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 701278 1517292 นางนลินี ปุริมายะตา

26 ตล่ิงชัน 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเล้ียงปลาน้ าจืดในบ่อดิน (ผลิตปลาเบ็ญพรรณ ปลากระพงน้ าจืด) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลฉิมพลี อ าเภอเขตตล่ิงชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 652598 1523947 นายสรยุทธ สุขล้อม

27 2 ศูนย์เเรียนรู้ด้านด้านระบบการปลูกผักในโรงเรือนโดยใช้ดินตลาดน้ าคลองลัดมะยม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี ต าบลบางระมาด อ าเภอเขตตล่ิงชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 653054.4 1521748.08 นายชวน ชูจันทร์

28 3 ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ผลิตปุ๋ยน้ าหมัก ปุ๋ยหมักเพ่ือลดต้นทุน) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี2 ต าบลบางเชือกหนัง อ าเภอเขตตล่ิงชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 652731 1520759 นายเกษม ดวงเด่นทรัพย์

29 บางขุนเทียน 1 ศูนย์เครือข่ายด้านการเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังผสมผสาน (กุ้งทะเล หอย และปลากระพง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลท่าข้าม อ าเภอเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 652946 1494212 นางอรสา ช้างเจริญ

พิกัด
ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เขต ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์ ท่ีอยู่
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โซน x y

พิกัด
ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เขต ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์ ท่ีอยู่

30 2 ศูนย์เครือข่ายด้านการเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังผสมผสาน (หอยแครง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลท่าข้าม อ าเภอเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 655716 1495345 นายจรัญ อ่วมสอาด

31 3 ศูนย์เครือข่ายด้านการเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังผสมผสาน (กุ้งทะเล หอย ปู และ ปลากะพง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลท่าข้าม อ าเภอเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 654869 1499873 นายชูพงศ์ สังข์เอ่ียม

32 4 ศูนย์เครือข่ายด้านการเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังผสมผสาน (กุ้งทะเล หอย ปู และ ปลากะพง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลท่าข้าม อ าเภอเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 654869 1499873 นายชูพงศ์ สังข์เอ่ียม

33 5 ศูนย์เครือข่ายด้านการเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังผสมผสาน (กุ้งทะเล หอย ปู และปลากะพง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลท่าข้าม อ าเภอเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 65436 1498218 นายทัตเทพ บุญอ่ิม

34 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี ต าบลแสมด า อ าเภอเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 656462 1507572 นายวิเชียร เตชะมนต์ตรีวลัย

35 7 ศูนย์เครือข่ายด้านการเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ังผสมผสาน (กุ้งทะเล ปลานิล) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลแสมด า อ าเภอเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 651185 1500681 นายพานทอง ชิวค้า

36 ภาษีเจริญ 1 ศูนย์เรียนรู้การปลูกอินทผาลัม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ท่ี ต าบลบางหว้า อ าเภอเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 654946 1515489 นายดิษกฤติ สาสนเวช

37 2 ศูนย์เรียนรู้การท าการเกษตรในเมือง แขวงบางจาก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี- ต าบลบางหว้า อ าเภอเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 656672 1518033 นายกิติศักด์ิ เต้าประเสริฐ

38 3 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาน้ าจืดในร่องสวน แขวงบางหว้า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี- ต าบลบางหว้า อ าเภอเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 656357 1516376 นายพงษ์ธร ทิพทัส

39 4 ศูนย์เรียนรู้การผลิตและแปรรูปเตยหอม แขวงบางด้วน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ท่ี ต าบลบางด้วน อ าเภอเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 654418 1517492 นางอารมณ์ ยมทอง

40 5 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยแบบลดต้นทุน แขวงคลองขวาง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี5 ต าบลคลองขวาง อ าเภอเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 653106 1519573 นางสาวยุพิน สุวรรณรัตน์

41 6 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาสวยงาม(ปลากัด)แขวงคลองขวาง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี ต าบลคลองขวาง อ าเภอเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 653130 1519787 นางนางกัณณวันต์ พรรณวรรณ

42 7 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาน้ าจืดในบ่อดินแขวงคลองขวาง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี0 ต าบลคลองขวาง อ าเภอเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 253147 1519284 นายสง่า แก้วศรี

43 หนองแขม 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี0 ต าบลหนองแขม อ าเภอเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 647314 1512398 นายวิมล พุ่มถาวร

44 2 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเล้ียงไก่พันธ์ุดีเขตหนองแขม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี ต าบลหนองแขม อ าเภอเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 656467 1513870 นายประสิทธ์ิ บุญเลิศ

45 3 ศูนย์จัดการศ ตรูพืชชุมชนแขวงหนองค้างพลู ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี0 ต าบลหนองค้างพลู อ าเภอเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 645386 1518078 นายสมศักด์ิ สัจจานุรักษ์วงศ์

46 ประเวศ 1 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงแพะนม,เป็ดเน้ือ,เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี ต าบลประเวศ อ าเภอเขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 672442 1524415 นายชัยยา ผ่องอ าไพ

47 2 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชมรมบ้านเจียระไนพลอย ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี ต าบลประเวศ อ าเภอเขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 680752 1517789 นายสุรเดช หวังเจริญ

48 คลองเตย 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี ต าบลพระโขนง อ าเภอเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 672655 1516215 นางจุไรรัตน์ เครือพิมาย

49 จอมทอง 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ผลิตสารชีวภัณฑ์, ส้มบางมด) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี ต าบลบางขุนเทียน อ าเภอเขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 656216 1509617 นางสาวกัลยา ทองเนียม

50 ลาดพร้าว 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี ต าบลลาดพร้าว อ าเภอเขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 675559 1529061 นางบุญเตือน ข าประสิทธ์ิ

51 บางแค 1 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักในโรงเรือนแขวงบางไผ่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี0 ต าบลบางไผ่ อ าเภอเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 646999 1519251 นายพิชัย วิทยาพิทักษ์วงศ์

52 สายไหม 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงออเงิน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี5 ต าบลออเงิน อ าเภอเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 680848 1536035 นายศักด์ิชัย เจริญผ่อง

53 วังทองหลาง 1 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มบ้านเห็ดลาดพร้าว80 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี ต าบลวังทองหลาง อ าเภอเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 672442 1524415 ว่าท่ีร้อยตรีวีระพันธ์ เดชพร

54 คลองสามวา 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงสามวาตะวันตก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี ต าบลสามวาตะวันตก อ าเภอเขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 683571 1537938 นายบุญรอด เนียมปาน

55 2 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดถุงเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี ต าบลสามวาตะวันตก อ าเภอเขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 685763 1538403 นายบัญชา พุดช่ัง

56 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงสามวาตะวันออก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี ต าบลสามวาตะวันออก อ าเภอเขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 689472 1535481 นายพรชัย เขียวอ่อน

57 4 ศูนย์เรียนรู้การปลูกมะนาวแขวงสามวาตะวันออก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี ต าบลสามวาตะวันออก อ าเภอเขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 689375 1533808 นายธรรมรัตน์ แย้มขจร

58 5 ศูนย์เรียนรู้การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรแขวงสามวาตะวันออก ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี8 ต าบลสามวาตะวันออก อ าเภอเขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 693602 1540001 นายจรัญ พิมพุด
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โซน x y

พิกัด
ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

กรุงเทพมหานคร

ล าดับ เขต ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์ ท่ีอยู่

59 6 ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางการเกษตร (เรส-คิว ฟาร์ม) ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมู่ท่ี ต าบลบางชัน อ าเภอเขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 685251 1531090 นายวีระ สรแสดง

60 7 ศูนย์เรียนรู้การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรแขวงทรายกองดินใต้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี6 ต าบลทรายกองดินใต้ อ าเภอเขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 691103 1533825 นางสาวขวัญปรียา เปรมศิริ

61 ทวีวัฒนา 1 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาน้ าจืดในบ่อดินแขวงทวีวัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี0 ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 645145 1521692 นายสมนึก ฉัตรฉ๋ิว

62 2 ศูนย์เรียนรู้การท าการเกษตรแบบพอเพียงแขวงศาลาธรรมสพน์ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี0 ต าบลศาลาธรรมสพน์ อ าเภอเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 648210 1522440 นายปล่าม แสงสว่าง

63 ทุ่งครุ 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (เทคนิคการเล้ียงแพะและแกะคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี ต าบลทุ่งครุ อ าเภอเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 662780 1508478 นายเกษม มหันตเกียรติ

64 บางบอน 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (การผลิตมะม่วงพันธ์ุขาวนิยม GAP) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี ต าบลบางบอน อ าเภอเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 47 649245 1511297 นายนรินทร์ น้อยรักษา
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โซน x y

1 เมืองชัยนาท 1 วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าข้าวโพด ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี2 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 47 625570 1675834 นางสาวจินตนา พุ่มหนุน

2 2 วิสาหกิจชุมชนเกษตรร่วมใจ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลท่าชัย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 47 619669 1679508 นายถวัลย์ ฟักขาว

3 3 เล้ียงปลาในกระชัง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี5 ต าบลท่าชัย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 47 618524 1678896 นายปรีชา ชะเอม

4 4 เล้ียงไก่พ้ืนเมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี10 ต าบลท่าชัย อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 47 617582 167852 นายจ าเนียร จีนจัน

5 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 47 622890 1673275 นางเพ็ญศรี โพธ์ิแหน

6 6 ศูนย์เรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี8 ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 47 625065 1684879 นายเสรี กล่ าน้อย

7 7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลาภ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี7 ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 47 616634 1683837 นางอัมพร เผ่าพงษ์ศักด์ิ

8 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองคันปลัก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี14 ต าบลเสือโฮก อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 47 632788 1685229 นายธนกร กล่ินนาค

9 9 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองแค ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี3 ต าบลนางลือ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 47 615422 1676507 นายล าพอง ภู่วงษ์

10 10 สวนส้มโอโชคชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี8 ต าบลนางลือ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 47 614438 1677090 นายชัชชัย ทับทอง

11 มโนรมย์ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่คุ้งส าเภา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลคุ้งส าเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 617449 1691992 นางพวงวรรณ กระจายศรี

12 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลวัดโคก อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 617375 1693677 นางสุนีย์ ย่ีสาคร

13 3 วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงจ้ิงหรีดเศรษฐกิจ ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมู่ท่ี2 ต าบลวัดโคก อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 620188 1694648 นางกรรณิการ์ สิทธิฑูล

14 4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวาอ าเภอมโนรมย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี4 ต าบลศิลาดาน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 616303 1698920 นายพันธวัช ธงชัย

15 5 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านท่าแขก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี1 ต าบลศิลาดาน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 618323 1696628 นายกิติพัฒน์ เอ่ียมทัด

16 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านดอนฉนวน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี6 ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47  ุ623294 1697938 นางสวรินทร์ พุ่มฝาง

17 7 กลุ่มผู้ปลูกพืชปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี4 ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 618444 1702484 นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม

18 8 แปลงใหญ่ข้าวหัวยางท่าฉนวน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47  ุ619058 1701299 นายทักสิต โกตัน

19 9 กลุ่มเล้ียงสัตว์และนาหญ้า ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี2 ต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 625268 1690575 นางบุญน า บุญเกิด

20 10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเล้ียงเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ดยายฉิมอินด้ี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 625244 1690495 นางสาวทิวาพร ทองอินทร์

21 11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงแปรรูปและผลิตอาหารสัตว์ปีกต าบลหางน้ าสาคร ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี2 ต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 625237 1690447 นายวรวุฒิ ทองอินทร์

22 12 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะต าบลไร่พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี4 ต าบลไร่พัฒนา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 631395 1696900 นางยุพิน ลาวัน

23 13 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงสัตว์และผลิตอาหารสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี4 ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 628275 1686400 นางสาวขนิษฐา ย่ิงเจริญ

24 14 เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 630031 1689706 นายทิวา สุขล าใย

25 15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านดอนส าโรง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 47 629047 1687176 นางณภัสญาณ์ ช่างประดับ

26 วัดสิงห์ 1 ศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ผล (ส้มโอขาวแตงกวา) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี5 ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 612430 1681579 นายทวาย ม่ันอ่วม

ท่ีอยู่
พิกัด

ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดชัยนาท

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ท่ีอยู่

พิกัด
ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดชัยนาท

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

27 2 ศูนย์ถ่ายทอดประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 611046 1685451 นายบ ารุง บางบุญฤทธ์ิ

28 3 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองน้อย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี9 ต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 610563 1684934 นางบุญลือ ขุนโสภา

29 4 ศดปช.บ้านทุ่งพงษ์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี8 ต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 607095 1681707 นายอุบล ปาค า

30 5 กลุ่มแม่บ้านหนองบัว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี2 ต าบลหนองบัว อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 608716 1696340 นางวัชรี แถมเจริญ

31 6 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านวัดใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลหนองบัว อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 606279 1691786 นายจรัส ฉายเชิด

32 7 ศจช.บ้านท่านจ่ัน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี3 ต าบลหนองขุ่น อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 607504 1689084 นายชัยวัฒน์ ไพรหนู

33 8 ศูนย์ถ่ายทอดปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี3 ต าบลหนองขุ่น อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 607504 1689084 นายชัยวัฒน์ ไพรหนู

34 9 ศจช.บ้านบ่อแร่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี1 ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 604889 1690054 นางธัญลักษณ์ สวนบ่อแร่

35 10 วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านส านักจ่ัน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลบ่อแร่ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 600917 1689983 นายฉัตรชัย เถกิงสรคันธ์ุ

36 11 ศจช.บ้านสระใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี8 ต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 603278 1677087 นายศักด์ิดา พนาแสงทอง

37 12 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี8 ต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 603203 1676347 นายศักด์ิดา พนาแสงทอง

38 13 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวบ้านหนองอีเช้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี1 ต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 604778 1679469 นายบรรเจิด หร่ังมา

39 14 แปลงใหญ่มันส าปะหลังบ้านหนองแก ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี7 ต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 47 588435 1675729 นายสัมฤทธ์ิ รัตนปัญญา

40 สรรพยา 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านอ้อย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี7 ต าบลสรรพยา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 632172 1677221 นายสมศักด์ิ เกิดเสม

41 2 ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 630554 1679840 นางมาลี ชัยโชติ

42 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบางไก่เถ่ือน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี3 ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 630418 1679798 นายชยันต์ พิทักษ์พูลศิลป์

43 4 การเล้ียงปลาและกบ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี1 ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 631097 1678218 นางส าเริง แจ่มทรัพย์ไพศาล

44 5 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองกุ้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี2 ต าบลเขาแก้ว อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 645939 1673702 นางสาวถนอมพร อยู่คง

45 6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพปศุสัตว์บ้านหนองกุ้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี2 ต าบลเขาแก้ว อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 643802 1675515 นายประมวล คล้ายทอง

46 7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลต าบลโพธ์ิพิทักษ์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 638028 1668005 นายนิคม ชูเมือง

47 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสวนมะม่วง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี3 ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 638809 1669690 นายสมศักด์ิ สีหะ

48 9 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนตะไล้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี6 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 626770 1674465 นายดาวเรือง บานเย็น

49 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านดอนตะไล้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี6 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 626770 1674465 นายดาวเรือง บานเย็น

50 11 กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยบ้านศรีมงคล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 632976 1677324 นายจรัญ จันทนา

51 12 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี7 ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 635104 1683286 นายสมนึก บุญแต้ม

52 13 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านหาดอาษา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี1 ต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 47 635755 1672512 นางนฤมล ป่ินสอาด
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53 สรรคบุรี 1 ศนย์เรียนรู้การปลูกผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี10 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 626933 1662578 นางส าออย พักแพรก

54 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุและแปรรูปข้าวจังหวัดชัยนาท ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 622733 1663821 พันจ่าโทเฉลียว น้อยแสง

55 3 เล้ียงปลาในสระ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 624130 1663442 นางพยอม อ่ิมจิตต์

56 4 สวนส้มโอขาวแตงกวา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี7 ต าบลเท่ียงแท้ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 627087 1663527 นางสาวสาริกา จ่ันน้อย

57 5 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองบัว ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี10 ต าบลเท่ียงแท้ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 630182 1664842 นายสุรชัย เก่งกสิกิจ

58 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองร่ี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี4 ต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 629331 1668452 นายสุนทร มณฑา

59 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านม่วงงาม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี3 ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 629962 1660631 นายเสถียร ปล้ืมใจ

60 8 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 632165 1658341 นางนิสากร ภูนาหลวง

61 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบางกระบวย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี7 ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 631016 1657944 นายบุญยืน พุ่มมูล

62 10 เครือข่ายแปลงใหญ่ข้าวโพด ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี10 ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 629059 1655028 นายเสน่ห์ แทนรอด

63 11 ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี12 ต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 626832 1656093 นางสาวรัชดา นุ่มหอม

64 12 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี3 ต าบลห้วยกรดพัฒนา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 47 633547 1667780 นายอารมย์ เสนเล้ียง

65 หันคา 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองหวาย ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี4 ต าบลหันคา อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 611567 1659663 นายสุวรรณ์ มงคลเมฆ

66 2 วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพ่ือสุขภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี11 ต าบลหันคา อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 607275 1655709 นางรัตนา พัฒนานุพงษ์

67 3 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี12 ต าบลบ้านเช่ียน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 611579 1652638 นายสายัณห์ โฉมเชิด

68 4 กลุ่มเล้ียงโค ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี4 ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 596005 1664542 นายสมศักด์ิ คงเพชร

69 5 นาแปลงใหญ่คลองใหญ่ (โคเน้ือ) และพือาหารสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี14 ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 607870 1673971 นายสวิด แสงตะคร้อ

70 6 กลุ่มเพาะเห็ดบ้านรางดู่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี12 ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 596491 1670129 นายอ านวย อุ้มครุฑ

71 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านดอนซาก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี6 ต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 609465 1670307 นางนิตยา บุญจันทร์

72 8 วิสาหกิจกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี5 ต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 611795 1667361 นายจวน สวัสดี

73 9 กลุ่มผู้ใช้น้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ท่ี7 ต าบลวังไก่เถ่ือน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 616422 1659438 นายบัวเพชร ใจแสน

74 10 กลุ่มจักรสารหวายบ้านคลองคต ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี1 ต าบลวังไก่เถ่ือน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 612197 1662661 นางจ านงค์ ภูษิต

75 11 เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี12 ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 604957 1659692 นายอุดม ดอกแดง

76 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านทับใต้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี9 ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 610174 1667056 นายขวัญชัย แตงทอง

77 13 กลุ่มผู้เล้ียงโค ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี9 ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 610260 1667067 นายปราโมทย์ เชิดชูสุวรรณ

78 14 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทับใต้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี9 ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 610188 1667063 นายชวัญชัย แตงทอง
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79 15 สวนศรีบุญนาค ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี1 ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 47 610069 1662524 นางสาวอมร ศรีบุญนาค

80 หนองมะโมง 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนใหญ่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี5 ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 591247 1686518 นางพรทิพย์ นิลฉ่ า

81 2 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวชุมชนบ้านใหม่หินเรียง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี7 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 585812 1692142 นายจ าเนียร อยู่ระหัส

82 3 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาในพ้ืนท่ีน้ าน้อย ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี13 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 585448 1691243 นายสุรินทร์ ล าลึก

83 4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวเพ่ือการผลิตบ้านหนองยาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี10 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 นางสาวเสาวรัตน์ เกษร

84 5 ศูนย์เครือข่ายการท าบัญชี ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี หมู่ท่ี13 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 585492 1690921 นางพฤษดี วังบุญ

85 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองเด่ิน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี13 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 584090 1690785 นายวิทยา ศรีคิริทธ์ิ

86 7 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวชุมชนบ้านสะพานหิน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี1 ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 593037 1682220 นายสนอง สระเสริม

87 8 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี7 ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 585171 1676288 นายน้อย จูสิงห์

88 9 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวชุมชนบ้านหนองกะทะ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี8 ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 587680 1679745 นายประจบ ปานเกิด

89 10 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 582081 1676459 นายเสวก คุ้มเขตต์

90 11 กลุ่มแปลงใหญ่โคเน้ืออ าเภอหนองมะโมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี2 ต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 0 0 นายสิทธิชัย เสือคง

91 12 วิสาหกิจชุมชนพืชอาหารปลอดภัยบ้านศรีพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลกุดจอก อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 47 0 0 นายธิปณัฐชัย สุขสุดไพบูลย์

92 เนินขาม 1 การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี10 ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 591855 1658483 นายศักด์ิชัย เหลืองรุ่งทรัพย์

93 2 เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 601646 1653494 นายวินัย สังข์เรือง

94 3 การเล้ียงสัตว์น้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี11 ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 595201 1653897 นายมานพ มาลัยทอง

95 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองระก า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี6 ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 601820 1653333 นางสุทิน ทาเอ้ือ

96 5 การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกอ้อยโรงงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี6 ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 601908 1653005 นายสันก าแพง น้ าจันทร์

97 6 การเล้ียงไก่ไข่ชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี5 ต าบลกะบกเต้ีย อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 585301 1664042 นายขุนพล ทาเอ้ือ

98 7 การเล้ียงโคเน้ือครบวงคร ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี9 ต าบลกะบกเต้ีย อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 579995 1659686 นายประยูร ชูวงษ์

99 8 การเล้ียงไก่พ้ืนเมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี2 ต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 586939 1655930 นายพิชัย จันทร์ช่ืน

100 9 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบ่อม่วง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี8 ต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 589886 1652021 นายหัตถี การภักดี

101 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบ่อม่วง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี8 ต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 590002 1651853 นางลัดดา สิงห์สม

102 11 การลดต้นทุนการผลิตข้าวปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี8 ต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 590608 1651436 นายวิษณุ มีชะนะ

103 12 การเล้ียงโคเน้ือเชิงพานิชย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี5 ต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 47 591143 1654375 นายวิโรจน์ พ่ึงเจียม

12
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โซน x y

1 เมอืงนนทบุรี 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางไผ่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 661116 1529204 นายพนม จนัทร์สอง

2 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลบางไผ่ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 661116 1529204 นายพนม จนัทร์สอง

3 3 ผู้ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 656334 1529960 นายพัลลภ พิมพ์ออ่น

4 4 ผู้ปลูกกระท้อนหอ่บางกร่าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 655547 1529372 นายนรินทร์ สนอว่ม

5 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุนต าบลบางกร่าง (ศูนยข์ยาย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 655263 1529381 นายเบญจรงค์ เรืองวงษ์

6 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลบางกร่าง (ศุนยเ์ครือขา่ย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 657607 1529966 นายอคัรพล พ่วงสมจติร

7 7 วิสาหกจิชุมชนแมบ่้านเกษตรกร หมู ่4 ต าบลบางกร่าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 657196 1530311 นางวรรณา แจม่นาม

8 8 ผู้ปลูกกระท้อนหอ่บางกร่าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 657890 1534660 นายศิริพันธ์ บุญฉ่ า

9 9 วิสาหกจิชุมชนแมบ่้านเกษตรกรต าบลไทรมา้ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่1 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 658825 1536221 นางพรทิพย ์ฉมิแป้น

10 10 วิสาหกจิชุมชนแมบ่้านเกษตรกรไทรมา้ (ศุนยเ์ครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 658906 1536195 นางพรทิพย ์ฉมิแป้น

11 11 ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตรต าบลบางรักน้อย(ซอยช้าง) ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 657084 1534133 นายรุ่งโรจน์ แกว้ประดิษฐ์

12 12 ศูนยเ์ครือขา่ย Youth Smart Farmer ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่5 ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 656215 1536816 นายกนัตพงษ์ แกว้กมล

13 13 ไมด้อก ไมป้ระดับ (ศุนยเ์ครือขา่ย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี 47 657080 1534154 นายกฤษณะ แกว้ประดิษฐ์

14 บางกรวย 1 ศูนยข์อ้มลูอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบางสีทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 47 659128 1528177 นายธีรวัฒน์ กลีบผ้ึง

15 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 47 638648 1491428 นางผกามาศ นาคะปิน่

16 3 แปลงสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 47 657516 1527712 นายชคดี นนทสวัสด์ิศรี

17 4 ชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์อ าเภอบางกรวย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 47 658317 1538962 นายมนตรี แยม้ทรัพย์

18 5 สวนหน้าวัวสมพงษ์ เมน่ข า ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 47 657983 1526764 นายสมพงษ์ เมน่ข า

19 6 สวนพุทธรักษามหาสวัสด์ิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่5 ต าบลมหาสวัสด์ิ อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 47 0 0 นายสมชาย พฤกษ์เงิน

20 7 ศูนยเ์รียนรู้ไมด้อกไมป้ระดับอ าเภอบางกรวย ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลมหาสวัสด์ิ อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 47 654312 1526658 นายบรรจง สิทธิน้อย

21 8 สวนหน้าวัวคุณลัดดาวัลย์ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 47 652711 1526338 นางสาวลัดดาวัลย ์ค าสม

22 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ม.4 ต.ศาลากลาง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 47 630908 1491153 นายสมยศ ชมไพบูลย์

23 10 ศาลาเอนกประสงค์หมู ่4 ต.ศาลากลาง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 47 645826 1526401 นายสมยศ ชมไพบูลย์

24 11 แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 47 643436 1527887 นางสมศรี หุน่รูปหล่อ

25 บางใหญ่ 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางมว่ง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลบางมว่ง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 647494 1529249 นายมงคล เสือพอน

26 2 ศูนยเ์รียนรู้ไมด้อกไมป้ระดับต าบลบางมว่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่15 ต าบลบางมว่ง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 6470005 1528734 นายประสาร สุขใย

27 3 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 647374 1532413 นายสุชิน มามทีรัพย์

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันนทบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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28 4 กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยต าบลบางแมน่าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 648240 1531029 นายธวัชชัย เพ็ชรรอด

29 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 655156 1530743 นางปวียา อริยะกลุ

30 6 วิสาหกจิชุมชนสวนบัวโฮมสเตย์ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 656363 1533397 นางสาวสมฤดี เกาฏรีะ

31 7 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชนต าบลเสาธงหนิ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 650484 1534733 นายสุรินทร์ เสนกองแกว้

32 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลเสาธงหนิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 653096 1532691 นางนิพา ตองออ่น

33 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 643662 1529551 นายมงคล หงษ์กติติยานนท์

34 10 กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยต าบลบางใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 643614 1529464 นายยพุิน เฉยเยน็

35 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านใหม่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 644689 1533058 นายมานิตย ์บุญเขยีว

36 12 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลบ้านใหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 644689 1533058 นายมานิตย ์บุญเขยีว

37 13 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภยัจากสารพิษต าบลบ้านใหม่ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่9 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 645017 1533095 นางจารุณี นุชมี

38 14 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกล้วยไมอ้ าเภอบางใหญ่ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 643230 1532821 นายสมชาย คล้อยสาย

39 15 กลุ่มเมล่อนปลอดภยับ้านใหมห่มู ่6, 7, 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 641706 1536969 นายถนอม สอนศาสตร์

40 16 กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยต าบลบ้านใหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 47 645180 1534600 นายนพดล กลัดอยู่

41 บางบัวทอง 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 646977 1544943 นายสมจติร์ จนัทร์แตน

42 2 ศูนยเ์ครือขา่ยประมง (ปลาดุกในบ่อดิน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 649884 1544160 นายอดุล มะลา

43 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 651100 1539911 นายพลอย โฉมปราง

44 4 คลองล ารี ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 649003 1546308 นายสุเทพ สะเลมนั

45 5 โครงการพระราชด าริ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 646103 1547359 นายวิสูตร์ ลานทอง

46 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 647801 1545592 นายสุเทพ สะเลมนั

47 7 บางรักใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 656364 1535210 นายสมนึก ทิมค า

48 8 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเกษตรกรบางรักใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลบางรักใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 654798 1533708
ว่าทีร้่อยโทสิทธิโชค ตระ

กระจา่ง
49 9 ศูนยก์ารเล้ียงเป็ดไข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 648037 1539248 นางชูศรี รัดคุ่ย

50 10 นาแปลงใหญ่ ม.6 ต.บางรัด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 644667 1538230 นายทองสุข อาจหยดุ

51 11 นาแปลงใหญ่ ม.9 ต.บางรัด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 645041 1539540 นายสนัน่ พ่วงจนี

52 12 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 646248 1538417 นายสาโรช รองเยน็

53 13 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 655521 1540293 นายสอาด เมีย้นแมน้

54 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 649666 1544767 นายสะอสั อนิเดริส
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55 15 เรียนรู้การเล้ียงแพะแกะนนทบุรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 654969 1541376 นางองัคณา ด ารงประเสริฐ

56 16 ศูนยเ์ครือขา่ยประมง (ปลากนิพืชในบ่อดิน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 654652 1540245 นายเดช มะปูเลาะ

57 17 ศูนยเ์ครือขา่ยประมง (ปลาดุกในบ่อดิน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 650772 1543745 นายนริต เจริญสุข

58 18 ศูนยเ์ครือขา่ยประมง (ปลากนิพืชในบ่อดิน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 652049 1541692 นายสุดใจ บุญมาหา

59 19 ศูนยเ์ครือขา่ยประมง (ปลากนิพืชในบ่อดิน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 655404 1541207 นายประสิทธิ์ วังสะมะแอ

60 20 เล้ียงแพะนมละหาร ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 653144 1541045 นายมนต์ชัย สุปัญโญ

61 21 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลล าโพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 652121 1544539 นายบุญกอบ เหมอืนเรือง

62 22 พัฒนาทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 653229 1545733 นางอบุล ชูพุทธพงศ์

63 23 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการแปรรูป ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 652242 1546438 นางสาวพิศมยั สีเนือน

64 24 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการแปรรูป ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 651984 1544728 นางประทีป จนัทร์แจง้

65 25 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการแปรรูป ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 655477 1543539 นางสมปอง แผ่พร

66 26 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเกษตรกรล าโพ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 652242 1546438 นายกติติพงษ์ กระด่ิงสาย

67 27 พิมลราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 650298 1538900 นายอร่าม มามเีกตุ

68 28 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านไมด้อกไมป้ระดับ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่5 ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 653777 1536047 นางสาวนารถนิศา รักออ่น

69 29 บางรักพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี 47 655847 1536031 นายสุริยะ กล่ินจนัทร์

70 ไทรน้อย 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลไทรน้อย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี 47 642671 1544883 นายชัชชัย ศาตะนิมิ

71 2 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่5 ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี 47 642047 154569 นางไพรพนา ฉ่ าเยน็อรุา

72 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลราษฎร์นิยม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี 47 642514 1562334 นางกนกวรรณ คงจนี

73 4 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี 47 643340 1562209 นางประนอม ทินสมทุร

74 5 ศูนยเ์รียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี 47 644031 1553085 นายยวง เขยีวนิล

75 6 กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภยัจากสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี 47 643231 1536608 นายบุญเชิด คงด่ัน

76 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลไทรใหญ่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี 47 640444 1557302 นางสาวลัดดา โพร้งอไุร

77 8 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนน้ าสมนุไพรใบบัวบกวัดสโมสร ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี 47 638506 15552741 นางแหมม่ เยน็เพ็ชร

78 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลขนุศรี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลขนุศรี อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี 47 639963 1546551 นายสมบัติ ลักษณะวิลัย

79 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลคลองขวาง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี 47 641123 1541140 นายนายสุบิน นุชอดุม

80 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลทวีวัฒนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทวีวัฒนา อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี 47 642095 1554403 นายด าเกงิศักด์ิ ศรีเจริญ

81 ปากเกร็ด 1 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่4 ต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 661127 1539222 นายสุจนิดา กล่ันคุ้ม
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันนทบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

82 2 แปลงเรียนรู้ ต.บางตะไนย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลบางตะไนย ์อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 660917 1540189 นางสาวกาญจนา นาน่วม

83 3 แปลงเรียนรู้ ต.คลองพระอดุม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 659116 1540757 นายสุธี แกว้กอง

84 4 แปลงเรียนรู้ ต.ท่าอฐิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลท่าอฐิ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 660224 1536756 นางสาวสุรียพ์ร สุจริต

85 5 แปลงเรียนรู้ ต.เกาะเกร็ด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 659591 1538111 นางทับทิม สดใส

86 6 แปลงเรียนรู้ ต.ออ้มเกร็ด ม.4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลออ้มเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 657764 1537841 นายปราโมทย ์กล่ าเดช

87 7 แปลงเรียนรู้ ต.ออ้มเกร็ด ม.5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลออ้มเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 657812 1538042 นายเอือ้น ปิน่ทอง

88 8 แปลงเรียนรู้ ต.ออ้มเกร็ด ม.1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลออ้มเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 665981 665981 นางศรียงค์ วิมลสรกจิ

89 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.คลองขอ่ย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 657881 1544960 นายบุญลือ เรืองฉาย

90 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 657881 1544960 นางสาวสายจติ เทียนทอง

91 11 แปลงเรียนรู้ ต.คลองขอ่ย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 657881 1544960 นางสาวกาญจนา พึง่ไป

92 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 657331 1544759 นายบุญชอบ คลองขอ่ย

93 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.บางพลับ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 658196 1538861 นางประภาศรี เกตุกราย

94 14 แปลงเรียนรู้ ต.บางพลับ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 658196 1538861 นางศิริ กบูฉมิ

95 15 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 47 658262 1538793 นายประจวบ เอีย่มโสต
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โซน x y

1 เมืองปทุมธานี 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายช านาญ พ่ึงถนอม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 661352 1550920 นายช านาญ พ่ึงถนอม

2 2 วิสาหกิจชุมชนเล้ียงไส้เดือนเพ่ือการเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 660803 1544653 นางสาวสุริยกานต์ พุทธปัญโญ

3 3 วิสาหกิจชุมชนชมรมเพ่ือนปาริชาต345 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี5 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 661138 1542685 นางวราลักษณ์ ควรพินิจ

4 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง นายสมพงษ์ พรายแก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี12 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 660613 1546646 นายสมพงษ์ พรายแก้ว

5 5 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธ์ุพืชต าบลบางคูวัด ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 660474 1545293 นายสมพร ภู่ทอง

6 6 กลุ่มเกษตรปลอดภัยต าบลบางหลวง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี5 ต าบลบางหลวง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 660790 1548995 นางบรรจง นิลโสภา

7 7 ศพก.เครือข่ายประมง ปี 2564 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลบางเด่ือ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 657447 1549464 นางประนอม ขุนอินทร์

8 8 วิสาหกิจชุมชมผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษต าบลบางเด่ือ ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ท่ี4 ต าบลบางเด่ือ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 663540 1547049 นายพงศ์วัฒน์ ทองสินกอบกิจ

9 9 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินประจ าต าบลบางเด่ือ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี3 ต าบลบางเด่ือ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 662156 1546115 นายประสิทธ์ิ รูปเอ่ียม

10 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางพูด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี3 ต าบลบางพูด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 671964 1551548 นายปองภพ กรีทรัพย์

11 11 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ นายสัมพันธ์ ท าสะดวก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี3 ต าบลบางพูด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 671964 1551548 นายสัมพันธ์ ท าสะดวก

12 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางล าพู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 665841 1546840 นางนภาพร อยู่เย็น

13 13 ศพก.เครือข่ายประมง ปี 2564 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 670630 1550186 นายประสิทธ์ิ สายเจริญ

14 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสวนพริกไทย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี8 ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 671936 1550232 นายนพพร โพชน์ประดิษฐ์

15 15 วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องต าบลสวนพริกไทย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี8 ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 671931 1550227 นางสมคิด รุ่งแจ่ม

16 16 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง นางพิสมัย หวังแจ๊ะ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 669637 1549124 นางพิสมัย หวังแจ๊ะ

17 17 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง นายพรชัย สว่างเถ่ือน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี1 ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 670007 1550257 นายพรชัย สว่างเถ่ือน

18 18 ศพก.เครือข่ายประมง ปี 2564 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี1 ต าบลหลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 671611 1543191 นางฐิตวันต์ เหมภัทรสุวรรณ

19 19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักหก ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี6 ต าบลหลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 47 673314 1542704 นางปราณี เหลืองสวัสด์ิ

20 คลองหลวง 1 วิสาหกิจชุมชนเตยหอมต าบลคลองสาม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี13 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 679510 1561754 นางสมใจ คชศิลา

21 2 แปลงใหญ่ไม้ประดับ (เตยหอม) หมู่ 13ต าบลคลองสาม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี13 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47  ุึ679431 1562228 นางสาวอรุณ ป่าสนธ์

22 3 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลคลองส่ี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี14 ต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 681991 1564321 นายล าพอง เจริญลา

23 4 วิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่อ าเภอคลองหลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี16 ต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 683284 1568395 นางสาวนัยนา ช่างทองคลองส่ี

24 5 วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพ่ึง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 682050 1558003 นางสาวดวงมณี วงศ์ประทีป

25 6 ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ต.คลองห้า (นายอะหน่ึง ด้วงมีผล) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี10 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 684548 1560568 นายอะหน่ึง ด้วงมีผล

26 7 วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยคลองห้า ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 684693 1552556 นางสาวศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์

27 8 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี10 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 686828 1562519 นายไพศาล อุทัยศรีสม

28 9 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคลองหก อ าเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี14 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 686815 1569752 นายอรุณศักด์ิ สร้อยทอง

29 10 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพัฒนาก้าวหน้า ม.3 ต.คลองหก (นางทิวา ค าดี) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 687070 1555556 นางทิวา ค าดี

30 11 ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (กศน.) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 687096 1555578 นางเพ็ญวดี ข าเปีย

31 12 แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 13 ต าบลคลองหก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี13 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 682913 1563808 นายธีระพงษ์พันธ์ ฉิมคราม

32 13 ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน ต าบลคลองหก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี14 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 686821 1569512 นายอดุลย์ วิเชียรชัย

ท่ีอยู่
พิกัด

ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดปทุมธานี

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ท่ีอยู่

พิกัด
ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดปทุมธานี

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

33 14 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี2 ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 688412 1556593 นายอุดม ทรวงก าเนิด

34 15 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 689011 1565280 นางสาวปาลพัชร์ หร่ังอุดม

35 16 ศพก.เครือข่าย ส.ป.ก. ปี2561 ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมู่ท่ี7 ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 688740 1565520 นางวันเพ็ญ สุโอสถ

36 17 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดต าบลคลองเจ็ด ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี7 ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 689425 1566250 นางโสภี อินโต

37 18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยเม็ด แปรรูปข้าวฯ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี9 ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 47 688251 1571107 ว่าท่ีร้อยตรีสุวรรณ สลักค า

38 ธัญบุรี 1 วิสาหกิจชุมชนซอยดี ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 677635 1547488 นายสงวน พวงผกา

39 2 วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์สมุนไพร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี1 ต าบลบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 680634 1547286 นางปิยวรรณ์ รังสีพัฒนกร

40 3 วิสาหกิจชุมชนธัญญะเข้มแข็ง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี4 ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 687575 1551970 นางสาวเด่นนภา รัษฐปานะ

41 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลล าผักกูด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี3 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 694413 1551851 นางสาวสายสุดา หลักทรัพย์

42 5 วิสาหกิจชุมชนสาล่ี ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี3 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 693041 1552539 นางสาวสาล่ี พุ่มประสพ

43 6 นายพรชัย เงาภู่ทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 658886 1550518 นายพรชัย เงาภู่ทอง

44 7 นายด ารงค์ ร่ืนเพ็ชร ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี4 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 659851 1551667 นายด ารงค์ ร่ืนเพ็ชร

45 8 นายประสิทธ์ เกตุราม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี4 ต าบลล าผักกูด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 693892 1553488 นายประสิทธ์ิ เกตูราม

46 9 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบึงสน่ัน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี3 ต าบลบึงสน่ัน อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 697001 1552539 นายเน่ือง เจริญจันทร์

47 10 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนเมือง(ไก่ชน) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี3 ต าบลบึงสน่ัน อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 662157 1551815 นายปรีชา เจริญจันทร์

48 11 ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนต.บึงสน่ัน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลบึงสน่ัน อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 697001 1552539 นายเน่ือง เจริญจันทร์

49 12 นางสาวจันจิรา จันทร์โฉม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี2 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 641274 1556373 นางสาวจันจิรา จันทร์โฉม

50 13 ศพก.เครือข่าย ส.ป.ก. ปี2562 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ท่ี4 ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 47 703315 1557311 นายศักด์ิชัย กล่อมเสนาะ

51 หนองเสือ 1 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 1 ต าบลบึงบา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 699251 1563501 นางสาวละไม เอ่ียมปาน

52 2 สวนเราเกษตรอินทีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ท่ี8 ต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 694949 1558719 นายผจญ หวังชม

53 3 ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเชิงนวัตกรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี7 ต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 689671 1557843 นายอุดมศักด์ิ คล้ายวงษ์

54 4 ศพก.เครือข่าย ประมงปี2564 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 689676 1557551 นายอุดมศักด์ิ คล้ายวงษ์

55 5 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี7 ต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 689559 1559448 นายบุญมา เงินสลุง

56 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.บึงบอน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี7 ต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 689571 1559823 นายสายัณห์ แตงแก้ว

57 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบึงกาสาม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี7 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47  ุ694341 1570945 นายเล็ก พวงต้น

58 8 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 7 บึงกาสาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี7 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 694341 1570945 นายมนตรี ดวงหิรัญ

59 9 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 2 ต าบลบึงกาสาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี2 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 699220 156622 นายนายสมศักด์ิ เพ็ชรัตน์

60 10 แปลงใหญ่ปาล์มน าึมัน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ท่ี8 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 694436 1565890 นายมนัส พุทธรัตน์

61 11 การเล้ียงปลาในบ่อดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี9 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 696632 1571756 นางสาวส ารวย เรืองสุขา

62 12 สวนต้นน้ า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี9 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 696465 1571029 นางเกษร ทองฉิม

63 13 การเล้ียงปลาในบ่อดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี6 ต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 691923 1569312 นายพิเชษฐ์ สนหอม

64 14 ฟาร์มแพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี4 ต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 691685 1562390 นายกรกฎ อุ่นเสนา
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บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดปทุมธานี

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

65 15 ศูนย์เรียนรู้เห็ดนางฟ้าภูฐาน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี3 ต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 694031 1565531 นางสาวสุวรรณี แปงสอน

66 16 การเล้ียงปลาในบ่อดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี6 ต าบลหนองสามวัง อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 602002 15698117 นายมานพ พรรณพลีวรรณ

67 17 ศพก.เครือข่าย ประมงปี2564 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 706259 1574002 นายไฮ้ เทศทอง

68 18 ศพก.เครือข่าย ประมงปี2564 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 704023 1575639 นายส าราญ อาสนะ

69 19 บ้านสหพัฒนา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี3 ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 703928 1577208 นางสาวดาวนภา เบ้ียทอง

70 20 วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองปทุมธานี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี2 ต าบลนพรัตน์ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 47 703928 1576411 นายนุกูล นามปราศัย

71 ลาดหลุมแก้ว 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี6 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 651437 1554643 นายบุญศณี วงศ์ศิริพรพันธ์

72 2 ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี6 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 651437 1554643 นายบุญศณี วงศ์ศิริพรพันธ์

73 3 ศูนย์ข้าวชุมชน ม.9 ต.ระแหง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี9 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 648314 1556260 นายช้อย การะเกษ

74 4 กลุ่มผู้เล้ียงปลาในบ่อดิน ต าบลระแหง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี10 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 นายปรีชา ช้างใหญ่

75 5 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 649262 1547966 นายทรงพล เกตุแก้ว

76 6 ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี5 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 660672 1553892 นายไกรภพ ศรียะพงษ์

77 7 ศูนย์ข้าวชุมชน ม.9 ต.คูบางหลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี9 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 657606 1552751 นายชาลี อยู่ยืน

78 8 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี3 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 653862 1556433 นายจัตวา เสภา

79 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 656548 1556660 นายวินัย ยีมีน

80 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 656548 1556660 นายยา อาด า

81 11 ศจช.ม.7 ต.คลองพระอุดม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี7 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 657484 1543792 นายบุญเสริม รู้บุญ

82 12 ศดปช. ม.6 ต.คลองพระอุดม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี6 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 656810 1547822 นายสุวรรณ ปานปูน

83 13 ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลคลองพระอุดม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี6 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47  ุ657484 1547371 นายเสน่ห์ ช่ืนจิตร

84 14 กลุ่มอนุรักษ์และปรับปรุงพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง (ไก่ชน) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี1 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 655742 1549641 นายสามารถ อัดทอง

85 15 กลุ่มผู้เล้ียงปลาในบ่อดิน ต าบลคลองพระอุดม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี6 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 656713 1547880 นายบุญม่ัน เข็มทอง

86 16 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 651533 1559431 นายถวิล เสียงแจ๋ว

87 17 ศูนย์เครือข่าย ศพก.หน้าไม้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 645611 1554127 นายอุดม ขนุนก้อน

88 18 ศจช.ม.9 ต.หน้าไม้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี9 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 645625 1553744 นายสมคิด พานทอง

89 19 ศูนย์เรียนรู้การเแปรรูปข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี6 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 645833 1553479 นายมานะ ห่อผล

90 20 กลุ่มผู้เล้ียงปลาในบ่อดิน ต าบลหน้าไม้ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี5 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 47 645611 1554127 นายอุดม ขนุนก้อน

91 ล าลูกกา 1 ศบกต.ลาดสวาย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 684194 1546716 นายประกิต โฉมพระกลับ

92 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านล าลูกกาคลองห้า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี1 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 685097 1545964 นายดอกรัก สุคนที

93 3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินประจ าต าบลบึงค าพร้อย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 686769 1545661 นายสมปอง กล้ิงสุทธ์ิ

94 4 ศูนย์ข้าวชุมชนบึงค าพร้อย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี6 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 686428 1542354 นายสมหมาย ขวัญเจริญ

95 5 วิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี2 ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 694093 1547914 นายชาตรี ระดมเล็ก

96 6 ชมรมกุ้งปทุมธานี ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี1 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 699103 1551956 นายสุธามาศ เสริมโสภณ
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ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

97 7 วิสาหกิจชุมชนบ้านพอเพียง...เกษตรปลอดสารเคมี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 699083 1547777 นางสาวพัฒน์นรี เฉลิมญาติวงศ์

98 8 ศพก.เครือข่าย ประมง ปี 2564 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี10 ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 702255 1543716 นายไพรัตน์ ประค าทอง

99 9 ศพก.เครือข่าย ประมง ปี 2564 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี10 ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 702255 1543716 นายไพรัตน์ ประค าทอง

100 10 วิสาหกิจชุมชนล าไทรพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี13 ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 701513 1547503 นายวีระวงศ์ ป้ันทองสุข

101 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลล าไทร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 700284 1545636 นายเอกสิทธ์ิ ปฐพีสินหิรัญ

102 12 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ หมู่ 2 ต าบลบึงคอไห ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี2 ต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 706565 1551829 นายการีม รวยสิน

103 13 ศจช.บึงคอไห ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี8 ต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 701507 1552039 นายเอกรัตน์ จันทร์ศิริ

104 14 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบึงคอไห ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี9 ต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 701642 1552038 นายส าราญ ช้างเช้ือวงศ์

105 15 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าต าบลพืชอุดม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 47 705634 1544065 นายสมศักด์ิ วิเชียรสมุทร

106 สามโคก 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 663033 1555764 นายนายสุขุม ไตลังคะ

107 2 วิสาหกิจชุมชนชาวนาพัฒนา ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี10 ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 655069 1560190 นายนายสมใจ กลับใจ

108 3 เครือข่ายประมงประจ าอ าเภอสามโคก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี2 ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 661987 1556068 นายด ารงพล ไตลังคะ

109 4 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 ต าบลคลองควาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 657875 1559795 นายนายสมศักด์ิ ฉ่ าศรี

110 5 วิสาหกิจชุมชนกระเตงผลิตข้าวเเละแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี2 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 662722 1557801 นางสาวจันทกรณ์ ทวีลาภ

111 6 วิสาหกิจชุมชนคลองสระ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 659442 1558775 นางสาวปัญรัฏฐ์ ต้นรัง

112 7 วิสาหกิจชุมชนคลองสระ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 659442 1558775 นางสาวปัญรัฏฐ์ ต้นรัง

113 8 เครือข่ายประมงประจ าอ าเภอสามโคก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี8 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 660685 1556360 นางเอ้ืองฟ้า อุ้มญาติ

114 9 เครือข่ายประมงประจ าอ าเภอสามโคก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี8 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 657927 1556960 นายสมศักด์ิ ฉ่ าศรี

115 10 เครือข่ายประมงประจ าอ าเภอสามโคก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี8 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 656678 1560341 นางจุฑารัตน์ เสมอหัด

116 11 เครือข่ายประมงประจ าอ าเภอสามโคก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี8 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 658427 1559399 นายเดชา เครือโชติ

117 12 เครือข่ายประมงประจ าอ าเภอสามโคก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 670630 1550186 นายดิเรกฤทธ์ิ พวงศิลป์

118 13 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติบ้านทางยาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 658434 1559441 นายเดชา เครือโชติ

119 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.7 ต.คลองควาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี7 ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 660997 1557668 นางปทุม แสงเทียน

120 15 G Farm ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลกระแชง อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 666738 1552261 นาย กอบชัย กาละพุฒ

121 16 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเชียงรากใหญ่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี2 ต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 671031 1553570 นายปัญญา แก้วมุก

122 17 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนต าบลเชียงรากใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 661580 1558136 นายสุภณ ทองไพสิฐ

123 18 กลุ่มเกษตรกรต าบลบ้านง้ิว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านง้ิว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 665473 1557699 นายสมปอง หมุดเงิน

124 19 วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชน หมู่ 4 ต าบลท้ายเกาะ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี4 ต าบลท้ายเกาะ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 47 661583 1559536 นายมงคล สายทอง

22



 

 

 

 

 

 

 

 

พระนครศรีอยุธยา 

23



โซน x y

1 พระนครศรีอยุธยา 1 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี10 ต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 665543 1583427 นายวรพงษ์ สุขนิคม

2 2 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 667569 1590990 นายกิตติศักด์ิ เขนยทอง

3 3 ศูนย์เรียนรู้การปลูกข้าวแบบไม่ใช้สารเคมี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 668197 1592214 นางสายพิณ วงษ์ศิริ

4 4 ศูนย์เรียนรู้การท านาลดต้นทุน อ่ืนๆ หมู่ท่ี7 ต าบลคลองตะเคียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 668403 1584077 นาย ธรรมณุ กระโห้ทอง

5 5 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี5 ต าบลวัดตูม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 665098 1591158 นายชาลี เกล้ียงจิตรแผ้ว

6 6 ศูนย์เรียนรู้จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านใหม่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี8 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 662515 1592111 นายประดิษฐ์ ไทยประกอบ

7 7 ศูยน์เรียนรู้การท านาแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี8 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 662500 1592228 นายส าเนา ช่ืนชอบ

8 8 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี4 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 663949 1591678 นางเกสินี เสถียรพจน์

9 9 ศูนย์เรียนรู้ต าบลบ้านเกาะ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 670772 1590427 นางสาวปราณี นาคน้อม

10 10 ศูนย์เรียนรู้จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านเกาะ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี2 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 670873 1591108 นางสมบัติ กระจ่างโรจน์

11 11 ศูนย์เรียนรู้การท านาลดต้นทุนและปลอดภัยจากสารเคมี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี8 ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 664477 1586570 นายทองม้วน จงรักษ์

12 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลบ้านป้อม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี11 ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 662807 1583889 นางสาวเพียน เนตรมณี

13 13 ศูนย์เรียนรู้การปลูกข้าวลดต้นทุน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี4 ต าบลบ้านรุน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 668709 1581825 นายศุภวิชญ์ ชูรัตน์

14 ท่าเรือ 1 ศูนย์เรียนรู้จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลจ าปา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี8 ต าบลจ าปา อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 686131 1610728 นายชัยวัฒน์ ล้ิมมาลัย

15 2 ศูนย์เรียนรู้ต าบลจ าปา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี8 ต าบลจ าปา อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 686212 1610681 นางสร้อยแก้ว ล้ิมมาลัย

16 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลจ าปา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลจ าปา อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 686383 1610360 นายเฉลิมพล พรหมศิลป์

17 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลท่าหลวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 688524 1607476 นายพัฒนพงษ์ วรพันธ์

18 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลศาลาลอย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลศาลาลอย อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 682791 1608346 นายสมเจตน์ โมราวงษ์

19 6 ศูนย์เรียนรู้ดินและปุ๋ยชุมชนต าบลวังแดง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี4 ต าบลวังแดง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 680750 1606457 นายสมหมาย ฤทธ์ิจันทึก

20 7 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงกบ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี5 ต าบลวังแดง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 680585 1607981 นายสมพิศ หีบจันกรี

21 8 ศูนย์เรียนรู้ต าบลโพธ์ิเอน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี4 ต าบลโพธ์ิเอน อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 679681 1605738 นางสาวธามปริญ แจ้งวิจิตร์

22 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ต าบลปากท่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลปากท่า อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 679367 1603574 นายประวิง ศรีเมือง

23 10 ศูนย์เรียนรู้ต าบลปากท่า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี8 ต าบลปากท่า อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 682063 1601751 นางจ ารูญ พันผูก

24 11 ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์กระบือไทย ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี8 ต าบลหนองขนาก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 686000 1603659 นายธีรศักด์ิ อาบชาติ

25 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ต าบลท่าเจ้าสนุก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 685179 1608024 นายวิรัช จ าปานาค

26 นครหลวง 1 ศูนย์เรียนรู้จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลนครหลวง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี9 ต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 676312 1600839 นายสาคร ข าศรีพงษ์

27 2 ศูนย์เรียนรู้ข้าวชุมชน ต าบลนครหลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี9 ต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 676312 1600839 นายสมชัย ช่ืนพงษ์

28 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลท่าช้าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 678308 1604245 นายนิรุต แช่มโสภา

29 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลบ่อโพง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี7 ต าบลบ่อโพง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 673855 1592498 นางสอาด เอ่ียมพิชัย

ท่ีอยู่
พิกัด

ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ท่ีอยู่

พิกัด
ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

30 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลบ้านชุ้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี7 ต าบลบ้านชุ้ง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 674859 1599261 นายสกล เกตุนะ

31 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลบ้านชุ้ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านชุ้ง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 678412 1597529 นายเกษม ก้อนทอง

32 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลปากจ่ัน อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 673742 1597727 นายสุเทพ บุญแจ้ง

33 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลบางระก า ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมู่ท่ี6 ต าบลบางระก า อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 672023 1599197 นางสาวโชติกา อยู่เกษม

34 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลบางพระครู ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี4 ต าบลบางพระครู อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 672831 1600981 นายสมบูรณ์ ไวยอรรถ

35 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลแม่ลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลแม่ลา อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 675031 1602866 นายพงพันธ์ เทพไทย

36 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลหนองปลิง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลหนองปลิง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 677064 1594732 นายชลิต ชิงชัย

37 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลคลองสะแก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 672915 1595340 นางเกษร ชมวงษ์

38 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลพระนอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลพระนอน อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 677651 1602110 นายสุนทร พระครูถ่ิน

39 14 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี5 ต าบลพระนอน อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 677087 1602876 นายทวี สุคนธ์

40 บางไทร 1 ศูนย์เรียนรู้ต าบลบางพลี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลบางพลี อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 658976 1572377 นางบุญมี ชูศาสตร์

41 2 ศูนย์เรียนรู้ต าบลบ้านแป้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี1 ต าบลบ้านแป้ง อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 660870 1573667 นายประยูร บุญปลูก

42 3 ศูนย์เรียนรู้ต าบลหน้าไม้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 657640 1381700 นายสมบูรณ์ แจ่มจ ารัส

43 4 ศูนย์เรียนรู้ต าบลบางย่ีโท ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี3 ต าบลบางย่ีโท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 656827 1581468 นายจรัญ สุขสมกล่ิน

44 5 ศูนย์เรียนรู้ต าบลแคออก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลแคออก อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 657337 1581862 นายอนงค์ มีหลาย

45 6 ศูนย์เรียนรู้ต าบลกระแชง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 660576 1579084 นางราตรี แก้วพูลศรี

46 7 ศูนย์เรียนรู้ต าบลห่อหมก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี2 ต าบลห่อหมก อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 659616 1575880 นายศิริศักด์ิ ดวงรัตน์

47 8 ศูนย์เรียนรู้ต าบลห่อหมก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลห่อหมก อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 656478 1576178 นายสวัสด์ิ อรรถอินทรีย์

48 9 ศูนย์เรียนรู้ต าบลไผ่พระ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี2 ต าบลไผ่พระ อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 655961 1572795 นายบุญรุ่ง วุฒิลาภ

49 10 ศูนย์เรียนรู้ต าบลไม้ตรา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลไม้ตรา อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 662142 1567320 นายสอาด สุขสุแดน

50 11 ศูนย์เรียนรู้ต าบลบ้านเกาะ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี6 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 656635 1573459 นางศิริรัตน์ เช้ือสวัสด์ิ

51 บางบาล 1 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี4 ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 658966 1592743 นางเบญจา นันทะเสน

52 2 ศูนย์เรียนรู้การปลูกกล้วยหอมทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี6 ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 658564 1593270 นางสุวรรณา อรรถนาถ

53 3 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี8 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 658068 1587910 นางสงบ เนียมหอม

54 4 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี8 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 658250 1587696 นางสาวเกศินี คงเจริญสุข

55 5 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลานิล ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี8 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 657645 1588128 นายเฉลิม กองจินดา

56 6 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลานิล ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี2 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 660240 1587973 นายวุฒิ ไกรสถิตย์

57 7 ศูนย์เรียนรู้การปลูกเมล่อน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี2 ต าบลบ้านคลัง อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 658854 1586959 นายประสงค์ ไกรสิงห์

58 8 ศูนย์เรียนรู้นาแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี8 ต าบลน้ าเต้า อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 655403 1587818 นายอนุรักษ์ ชูประวัติ

25



โซน x y
ท่ีอยู่

พิกัด
ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

59 9 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ด ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี1 ต าบลน้ าเต้า อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 656371 1584665 นางสาวกมลพร กิจกระสัน

60 10 ศูนย์เรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี7 ต าบลวัดตะกู อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 654432 1590703 นายสมศักด์ิ แสงสุริยา

61 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนบวรรังษี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลบางหลวง อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 654245 1592926 นายสมพงษ์ ศรีสุข

62 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลบางหลวงโดด อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 655512 1594825 นายกระแสร์ บัวบาน

63 13 ศูนย์เรียนรู้การปลูกกล้วย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี2 ต าบลบางหลวงโดด อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 655709 1593856 นายนเรศ ทับทิมเจือ

64 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี9 ต าบลบ้านกุ่ม อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 660955 1594995 นายอิศรา อินทร์พรหม

65 บางปะอิน 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลเชียงรากน้อย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 669247 1567709 นายวัลลภ พรรณสาร

66 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลบ้านโพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี9 ต าบลบ้านโพ อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 670538 1579732 นายสิงห์ อันผาสุข

67 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลบ้านกรด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลบ้านกรด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 672139 1582415 นางสุทธิรัตน์ คมกรด

68 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลบางกระส้ัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลบางกระส้ัน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666310 1567959 นายทองเหลือง ไกรมงคล

69 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลคลองจิก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 674023 1572710
นางสาวเบญจวรรณ พงษ์

พันธ์ุ
70 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลบ้านหว้า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 673098 1577702 นายจรัญ ภาคอัด

71 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลวัดยม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 670030 1576224 นางอตินุช เฉลารักษ์

72 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลบางประแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลบางประแดง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 668603 1579923 นายปรีชา ภาคพิธเจริญ

73 9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่าคลองโพ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 676694 1579783 นางเดือนเพ็ญ ร่ืนรส

74 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลเกาะเกิด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี7 ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666533 1569983 นายธงธน ชัยด ารงชัย

75 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลบ้านแป้ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลบ้านแป้ง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 670184 1575497 นายอภิชาติ โรจนสิต

76 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลตล่ิงชัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 674739 1579553 นายสนอง ภาควิหก

77 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลบ้านสร้าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 681427 1581528 นางสาวชนัญญา พยัฆโช

78 บางปะหัน 1 ศูนย์เรียนรู้ต าบลบางปะหัน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี4 ต าบลบางปะหัน อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 667592 1596271 นายปัญญา เจริญสุข

79 2 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตการเกษตรต าบลบางปะหัน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี6 ต าบลบางปะหัน อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666646 1598876 นางสมนึก พาดี

80 3 ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานต าบลเสาธง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 668026 1601473 นายพิสิษฐ์ ศรีภมร

81 4 ศูนย์เรียนรู้ต าบลเสาธง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 669341 1600835 นายอุดร โฉมยา

82 5 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร FAMILY FARM ฟาร์มปูนา อยุธยา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี2 ต าบลทางกลาง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666517 1604368 นางสาวหน่ึงฤทัย ค าผ่อง

83 6 ศูนย์เรียนรู้ต าบลทางกลาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลทางกลาง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666951 1604083 นางสาววารี เฉลิมทอง

84 7 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปอาหารต าบลบางนางร้า ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี2 ต าบลบางนางร้า อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 665475 1599949 นายธานินทร์ คุตชนม์

85 8 ศูนย์เรียนรู้การสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนพ่ึง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย ต าบลทับน้ า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลทับน้ า อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 662551 1601389 นายบุญเชิด แจ้งใจ

86 9 ศูนย์เรียนรู้ต าบลบ้านม้า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านม้า อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 664081 1601314 นายสนธยา ตรีสุทธิผล

87 10 ศูนย์เรียนรู้ต าบลบ้านขล้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านขล้อ อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 670289 1606413 นายพงศ์พัทธ์ ครองหิรัญ
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บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

88 ผักไห่ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลอมฤต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี11 ต าบลอมฤต อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 648091 1600726 นายนภดล วิทยาภรณ์

89 2 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบ้านแค ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ท่ี4 ต าบลบ้านแค อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 651112 1602287 นายสุชิน ศึกษาชาติ

90 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลลาดน้ าเค็ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลลาดน้ าเค็ม อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 650612 1602103 นายนิรุต พลูทราย

91 4 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลดอนลาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลดอนลาน อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 637613 1596648 นางสาวบ ารุง ลาภานิกรณ์

92 5 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลนาคู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 637753 1599722 นายปัฐพี พวงสุวรรณ์

93 6 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรชีวภาพต าบลนาคู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 48 635839 1599698
นางสาวเยาวลักษณ์ สุขสี

เหลือง
94 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลนาคู ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี4 ต าบลนาคู อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 635988 1598402 นางสุรินทร์ ทองรักษ์

95 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลกุฎี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลกุฎี อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 6510303 1596263 นายประดิษฐ์ วงค์ศักด์ิ

96 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 10 ต าบลกุฎี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี10 ต าบลกุฎี อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 651676 1594479 นายไพบูลย์ จันตะ

97 10 ศุนย์เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลล าตะเคียน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี3 ต าบลล าตะเคียน อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 640164 1594039 นายอุดร สมบุญทวงค์

98 11 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหนองน้ าใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลหนองน้ าใหญ่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 641637 1601729 นายยุรนันท์ พฤกมาตร์

99 12 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลลาดชิด ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี10 ต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 643894 1596216 นางสมบุญ ชูทรัพย์

100 13 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหน้าโคก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลหน้าโคก อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 647264 1602205 นายปัญญา อุทร

101 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลบ้านใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 647490 1596648 นายส าเริง แย้มโสภี

102 ภาชี 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลภาชี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลภาชี อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 687252 1596714 นายสมนึก สีนวล

103 2 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมะละกอฮอลแลนด์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี4 ต าบลโคกม่วง อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 688606 1594307 นายสุรสิทธ์ิ แดงป้อม

104 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลโคกม่วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลโคกม่วง อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 689367 1595687 นายค าปลิว สอนแก้ว

105 4 ศุนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลระโสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลระโสม อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 691822 1590683 นายกนกศักด์ิ คงสมทอง

106 5 ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวต าบลดอนหญ้านาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี10 ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 686974 1602565 นายธีระไทย ใบทับทิม

107 6 ศูนย์เรียนรู้ฟาร์ม-บ้านจานยุด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี10 ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 687089 1602717 นายยงยุทธ นิลรัตน์

108 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลไผ่ล้อม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี 2 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 683708 1598672 นายทองแดง ศรีพุ่ม

109 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลกระจิว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี7 ต าบลกระจิว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 678788 1593913 นางวรรณา บ ารุงกิจ

110 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลกระจิว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลกระจิว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 681303 1593614 นายน้ ามนต์ ธีระวาส

111 10 ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวโพด ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี1 ต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 681845 1597470 นายคุณพจน์ แพรด า

112 ลาดบัวหลวง 1 การเล้ียงปลาเบญจพรรณ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี4 ต าบลลาดบัวหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 642082 1569655 นายสมบุญ การมิตรี

113 2 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี4 ต าบลลาดบัวหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 641909 1570607 นายสมคิด ศรียฤทธ์ิ

114 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี4 ต าบลลาดบัวหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 641900 1568534 นางวารี เรืองศรี

115 4 ศูนย์เรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงเกษตรต าบลหลักชัย ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมู่ท่ี2 ต าบลหลักชัย อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 637354 1567633 นายประจวบ ค าหว่ัน

116 5 การเล้ียงไก่ชน และการปลูกมะนาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลสามเมือง อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 640247 1565197 นายสมยศ พันธ์ทองดี
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

117 6 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี7 ต าบลพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 655454 1566719 นางถุงเงิน ทองดี

118 7 การปลูกผักบุ้งจีน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี6 ต าบลพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 0 0 นายจ านงค์ ทรัพย์เพ่ิม

119 8 ศูนย์เรียนรู้ฯการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 656715 1564947 นายจ าเนียร ทองพุ่ม

120 9 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงวัวเน้ือ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี1 ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 655798 1563480 นายอารี พันธ์พฤกษ์

121 10 การผลิตพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษ ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมู่ท่ี5 ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 652390 1563061 นายบัญชา พวงสวัสด์ิ

122 11 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.สิงหนาท ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี5 ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 651496 1562663 นายโชติ สายด้วง

123 12 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงแพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี1 ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 655658 1564613 นายสมศักด์ิ แสงสุวรรณ์

124 13 ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี4 ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 656501 1564063 นายสายัณห์ นุชคุ้ม

125 14 ศูนย์เรียนรู้การปลูกเมล่อน ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมู่ท่ี4 ต าบลคู้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 651088 1567708 นายสวาท สุขนุ่ม

126 15 กานเพาะเห็ดนางฟ้า และเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี7 ต าบลคลองพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 645466 1562001 นายช านาญ มูซา

127 16 การผลิตพืชอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี3 ต าบลคลองพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 650022 1562875 นางสาวลาวัลย์ แสงนัย

128 วังน้อย 1 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลล าตาเสา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี13 ต าบลล าตาเสา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 686678 1580266 นางอรุณ แสงศรี

129 2 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลวังน้อย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 682885 1568616 นายพูนศักด์ิ จ่ันทองสุข

130 3 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลสนับทึบ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 695074 1583318 นายทวี ทรัพย์เจริญ

131 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมย่ังยืน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี2 ต าบลหันตะเภา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 691102 1579955 นายเสียง สีนาคล้วน

132 5 ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลวังจุฬา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 686903 1573988 นายกิตติศักด์ิ รุ่งเเจ้ง

133 6 ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี4 ต าบลข้าวงาม อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 693174 1573729 นายศุภวิชญ์ เลขยันต์

134 7 ศูนย์เรียนรู้การผลิตก้อนเช้ือเห็ดและเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี3 ต าบลข้าวงาม อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 695166 1576119 นายเสนีย์ แสนจอน

135 เสนา 1 ศูนย์เรียนรู้พัฒนาดินให้มีคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านแพน อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 651215 1585426 นายส าราญ ฤกษ์เกษี

136 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงต าบลหัวเวียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี11 ต าบลหัวเวียง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 652377 1589072 นายจุฑา ฤกษ์เกษม

137 3 ศูนย์เรียนรู้ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลมารวิชัย อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 647563 2573868 นายสายยัน สุภาเกตุ

138 4 ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมการท านา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี12 ต าบลบ้านโพธ์ิ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 649933 1587375 นายพิสิฏฐ์ สมัยมาก

139 5 ศูนย์การเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี6 ต าบลบ้านกระทุ่ม อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 650894 1591542 นายนุกูล เนตรสว่าง

140 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลบ้านแถว อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 647046 1583530 นายเนรมิตร เกิดพิพัฒน์

141 7 ศูนย์เครือข่ายกิจกรรมการเล้ียงแพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี6 ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 646331 1579455 นายฮีม ไกรพันธ์ุ

142 8 ศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ(กล้วยไม้) ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมู่ท่ี3 ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 645141 1576034 นายมานิตย์ แย้มประยูร

143 9 ศูนย์เรียนรู้ประมงทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลลาดงา อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 647016 1590265 นายสนม สาตะโยธิน

144 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรครบวงจร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลลาดงา อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 646191 1591557 นายมงคล คุ้มครอง

145 11 ศูนย์เรียนรู้การผลิตสารสกัดชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 652291 1580157 นายภานุพันธ์ุ ข าเจริญ
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บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

146 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกจุฬา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 650752 1577942 นางเบญจวรรณ อ้ือฉาว

147 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลเจ้าเสด็จ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 647201 1584114 นายกฤตธัช บุญประเทือง

148 บางซ้าย 1 ศูนย์เรียนรู้เร่ืองดินและพืช ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี3 ต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 639950 1584678 นายชลอ ไทยประกอบ

149 2 ศูนย์เรียนรู้ต าบลแก้วฟ้า ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี5 ต าบลแก้วฟ้า อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 641917 1584164 นายประจวบ หอมขจร

150 3 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ท่ี 4 ต าบลเต่าเล่า ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี4 ต าบลเต่าเล่า อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 642104 1584295 นายศักดา กาลภาพ

151 4 ศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลเต่าเล่า อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 642117 1584201 นายโชคศักด์ิ หร่ังศิริ

152 5 ศูนย์เรียนรู้ต าบลปลายกลัด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลปลายกลัด อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 643500 1589944 นายสุวัชร์ บุญพบ

153 6 ศูนย์เรียนรู้จัดการศัตรูพืชต าบลปลายกลัด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี5 ต าบลปลายกลัด อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 643319 1589852 นายยศพัทธ์ ชิราพร

154 7 ศูนย์เรียนรู้หมู่ท่ี 11 ต าบลปลายกลัด ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี11 ต าบลปลายกลัด อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 641362 1592312 นายบัญชา ลาภานิกรณ์

155 8 ศูนย์เรียนรู้ดินและปุ๋ยต าบลเทพมงคล ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี8 ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 637364 1573592 นายประยงค์ แตงอ่อน

156 9 ศูนย์เรียนรู้หมู่ท่ี 8 ต าบลเทพมงคล ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี8 ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 637364 1573592 นายบุญม่ัน ศรีสมใจ

157 10 ศูนย์เรียนรู้การผลิตไม้กระถางเพ่ือการค้า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ท่ี2 ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 634171 1574874 นายประยงค์ ร่มโพธ์ิทอง

158 11 ศูนย์เรียนรู้ต าบลวังพัฒนา ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี6 ต าบลวังพัฒนา อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 636588 1579956 นายสมัย ชาติทรัพย์สิน

159 อุทัย 1 วสาหกิจชุมชุนเส้ือผ้าส าเร็จรูป ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี9 ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 678618 1584865 นางบัวสวรรค์ แก้ววิเชียร

160 2 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านช้าง อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 681527 1584282 นางสาวนัทมล บุญญิกา

161 3 ศจช.ต าบลบ้านช้าง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านช้าง อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 681449 1584098 นางขวัญเรือน บุญญิกา

162 4 ศขช.ต าบลสามบัณฑิต ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี7 ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 685665 1586300 นายทวิธ สุวรรณสิทธ์ิ

163 5 วสาหกิจชุมชุนหัตถอุตสาหรรมครกหินกลึง ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี12 ต าบลบ้านหีบ อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 686094 1590465 นายบุญชู กว้านสกุล

164 6 ศจช.ต าบลบ้านหีบ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี5 ต าบลบ้านหีบ อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 684027 1590471 นายวิชัย หอมกระแจะ

165 7 ศดปช.ต าบลบ้านหีบ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี5 ต าบลบ้านหีบ อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 684027 1590486 นายบุญเชิด ตรีณาวงค์

166 8 ศขช.ต าบลหนองไม้ซุง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 688037 1592049 นายส าเริง คงปราโมทย์

167 9 ศขช.ต าบลเสนา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลเสนา อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 685954 1592337 นายลิขิต งามสมโชติ

168 10 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโพสาวหาญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลโพสาวหาญ อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 691379 1587285 นายมานิจ คงสุวรรณ์

169 11 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลธนู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี8 ต าบลธนู อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 676010 1588096 นางสาวส าเริง จ าแนกมิตร

170 มหาราช 1 ศดปช. ต าบลน้ าเต้า ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี2 ต าบลน้ าเต้า อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666150 1611170 นายบุญประกอบ แซ่ล้ิม

171 2 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี2 ต าบลบางนา อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 669592 1612186 นางวิมล ส ารวล

172 3 ศูนย์เรียนรู้ผลิตผักปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี1 ต าบลบางนา อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 669984 1613050 นายสมพิศ แสงเทียร

173 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลบางนา อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666859 1610715 นายจีรพันธ์ พิมพ์เดช

174 5 ศจช.หลัก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลโรงช้าง อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 668093 1614208 นายแทน จันทนาวงศ์
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ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

175 6 ศพก. ต าบลพิตพียน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลพิตเพียน อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 667253 1616733 นายจ าลอง เร่ืองขจร

176 7 ศพก.บ้านนา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านนา อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666150 1613475 นางสาวพิมล ผลอรรถ

177 8 ศพก.เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี2 ต าบลบ้านนา อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 661762 1613707 นายก าแพง สมประสงค์

178 9 ศจช.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านนา อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666150 1613474 นายสุรพล ป้อมทอง

179 10 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านนา อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666150 1613475 นายบุญช่วย ผลอรรถ

180 11 ศพก.ต าบลบ้านขวาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลบ้านขวาง อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 662554 1612534 นายธงชัย เฉลยศักด์ิ

181 12 ศพก.ต าบลท่าตอ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี3 ต าบลท่าตอ อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 662055 1610192 นางสมบัติ คงเจริญ

182 บ้านแพรก 1 ศูนย์เรียนรู้ดินและปุ๋ย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านแพรก อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 669784 1619577 นายกิตติพงศ์ ธรรมาภรณ์

183 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 670794 1621202 นายอัศวิน แจะประสิทธ์ิ

184 3 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี4 ต าบลส าพะเนียง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 668361 1618386 นางช าเรือง เพ็ชรรุ่ง

185 4 ศูนย์เรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี4 ต าบลส าพะเนียง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 668313 1618376 นางไพรัตน์ ทับสิงคลา

186 5 ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลคลองน้อย อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666515 1619107 นายเสนห์ เรืองกิจ

187 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลคลองน้อย อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 666372 1620408 นางกันยานี ปานฉิม

188 7 ศูนย์เรียนรู้ผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี5 ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 662350 1619629 นายสาธิต ตรัยท่ีพ่ึง

189 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 662259 1620077 นางสุกัลณี ฉิมธนู

190 9 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 662310 1621095 นางสาวบุญส่ง นิลประวิทย์

191 10 ศูนย์เรียนรู้การผลิตน้ าหมัก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 47 6630702 1619537 นายไพศาล ทับถวิล
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โซน x y

1 เมืองลพบุรี 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลโก่งธนู อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 672266 1645552 นางปานทิพย์ แก้วไทย

2 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี12 ต าบลโก่งธนู อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 671876 1622568 นายไพบูลย์ กล่ินต่าย

3 3 ศูนย์ข้าวชุมชนโคกกระเทียม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลโคกกะเทียม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 671112 1647858 นายช านาญ ชินบุตร

4 4 ศูนย์ข้าวชุมชน ม.9 หนองปลิง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี9 ต าบลโคกกะเทียม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 671855 1644532 นายสุชาติ เกตุนุช

5 5 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมันส าปะหลังแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี10 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 696953 1639131 นายพิศิษฐ์ ยุ้งศิริ

6 6 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลดอนโพธ์ิ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 674284 1626862 นางสาวลาวันย์ สาโมทย์

7 7 ศูนย์เรียนรู้สวนอุไร (โคก หนอง นาโมเดล) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี9 ต าบลท่าแค อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 674284 1626862 นางสาวอัญชุลี ไชยรินทร์

8 8 ศูนย์เรียนรู้สวนสานฝัน (โคก หนอง นาโมเดล) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลท่าแค อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 672984 1645552 นางสาวกัญญณัช ทองแย้ม

9 9 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูลถ่ัวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี5 ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 682942 1635677 นายชัยพฤกษ์ จันทร์อินทร์

10 10 ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวโพดแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี7 ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 690139 1640322 นายจ ารัส อินทร์เผือก

11 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเก้าตามพ่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 471459 1636524 นายสุทัศน์ หลีกพาล

12 12 ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี12 ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 671443 1637800 นายพันธ์ มิขันหมาก

13 13 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี10 ต าบลบ้านข่อย อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 664789 1622471 นายศรายุทธ อาจสมบุญ

14 14 ศูนย์เรียนรู้สุรัตติกาลฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี5 ต าบลป่าตาล อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 678044 1633486 นางสุรัตติกาล แสงแก้ว

15 15 ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มเห็ดแม่สุทิน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี5 ต าบลโพธ์ิเก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 673691 1633599 นางสาวอรัชพร อินทรสุริยเดช

16 16 การเล้ียงเป็ดกากี ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี6 ต าบลโพธ์ิตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 665928 1628758 นายธานี ทรัพย์มูล

17 17 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี1 ต าบลโพธ์ิตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 668457 1632628 นายธานี ทรัพย์มูล

18 18 ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลส่ีคลอง อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 47 669528 1624032 นายสมพร ดาวลอย

19 พัฒนานิคม 1 ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี8 ต าบลพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 711690 1642053 นางสายฝน เพศสุวรรณ์

20 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี9 ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 701261 1634646 นายสมบัติ ท้าวสาบุตร

21 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี4 ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 718361 1649062 นางนกน้อย ตะสันเทียะ

22 4 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 703877 1651673 นายสุวิทย์ เดชแก้ว

23 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี8 ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 709670 1657094 นางสมพร เพชรพลอย

24 6 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลโคกสลุง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 717427 1657562 นายทองแท่ง สุวรรณชาติ

25 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี11 ต าบลโคกสลุง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 714681 1657773 นางนันทวัลย์ ไถ้เงิน

26 8 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี4 ต าบลชอนน้อย อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 713060 1637056 นายสุเทพชัย ฝึกวาจา

27 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลหนองบัว อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 718360 1643901 นายสุณรงค์ วงษ์กรวด

28 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี8 ต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 744331 1657567 นายนายเกษม ลาดค า

29 11 ศูนย์เรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี8 ต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 743588 1658385 นายชาตรี แสนบัวค า

ท่ีอยู่
พิกัด

ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดลพบุรี

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ท่ีอยู่

พิกัด
ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดลพบุรี

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

30 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี10 ต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 744511 1654012 นางกฤษณษา บัวฉาย

31 13 ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาไก่พันธ์ุพ้ืนเมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี10 ต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 743641 1656206 นายกฤษฎา ผ่องจะบก

32 14 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี๔ ต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 47 743628 1657926 นายประดิษฐ์ เนตรสว่าง

33 โคกส าโรง 1 ศูนย์เครือข่าย เอส.ที. ฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 47 684018 1667696 นายธีรศักด์ิ ช้ันประเสริฐ

34 2 ศูนย์เครือข่ายการผลิตข้าวพันธ์ุดี ต าบลเกาะแก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี2 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 47 684327 1675337 นายสมเกียรติ เรืองรุ่ง

35 3 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลถลุงเหล็ก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี7 ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 47 680873 1666755 จ่าสิบเอกพงษ์ศักด์ิ ภูมิพลับ

36 4 ศูนย์เครือข่ายการผลิตข้าวพันธ์ุดี ต าบลหลุมข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 47 675877 1662064 นายสันติ พิมพา

37 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี10 ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 47 688227 1659993 นายเศรษฐสิทธ์ิ ต้ังสมบูรณ์

38 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี5 ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 47 691691 1659955 นายสมพิษ ค าหวาน

39 7 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนต าบลคลองเกตุ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี7 ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 47 689112 1662030 นายน้อย จูน้อย

40 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลสะแกราบ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี13 ต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 47 692982 1673090 นางสาวศุภามน ศรีพร

41 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี3 ต าบลวังเพลิง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 47 703395 1663186 นายสายชล ถนอมศักด์ิ

42 10 ศูนย์เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 47 699939 1672688 นายธงชัย วงศ์ศรีไทย

43 11 ศูนย์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ไร่กิตติคุณ ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ท่ี3 ต าบลหนองแขม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 47 682340 1672909 นางสาวกานต์มณี ต๊ิบปาละ

44 ชัยบาดาล 1 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี8 ต าบลศิลาทิพย์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 728408 1695396 นายชัขวาล โรจน์อ าไพ

45 2 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลม่วงค่อม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี4 ต าบลม่วงค่อม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 717627 1666624 นางบุญชิด ชัยสามหมอก

46 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบัวชุม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี2 ต าบลบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 736470 1686501 นางสนอง รู้การนา

47 4 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ต าบลท่าดินด า ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลท่าดินด า อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 727179 1678254 นายสันติภาพ จุลิวัลลี

48 5 ศูนย์ผลิตต้นกล้าและพันธ์ุผักพืชบ้านต าบลมะกอกหวาน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลมะกอกหวาน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 720110 1666952 นายชานนท์ เกตุแก้ว

49 6 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ต าบลซับตะเคียน ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ท่ี3 ต าบลซับตะเคียน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 749017 1671430 นายประสิทธ์ิ แสไพศาล

50 7 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวต าบลนาโสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 746806 1684557 นายพิชิต ชะบางาม

51 8 ศูนย์ผักปลอดภัยจากสารพิษต าบลท่ามะนาว ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 731102 1680592 นายประยูร ศิริคุปต์

52 9 ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต าบลนิคมล านารายณ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี7 ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 733721 1691205 นายเจน คงศรี

53 10 ศูนย์เรียนรู้มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี2 ต าบลนิคมล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 726112 1685124 นายสมชาย จันทร์แก้ว

54 11 ศูนย์การจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือสร้างรายได้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 721004 1668868 นายพิเชษฐ์ เนตรนิล

55 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านใหม่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี5 ต าบลบ้านใหม่สามัคคี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 729390 1682017 นายธงชัย จรุงจิตร

56 13 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลเชาแหลม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี7 ต าบลเขาแหลม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 711221 1667880 นายทองค า เส่ียงโชค

57 14 ศูนย์การปลูกพืชในระบบผักโฮโดรโพนิก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี7 ต าบลเขาแหลม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 47 711557 1667385 นายสุนทร ประตาทะโย

58 ท่าวุ้ง 1 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ผลิตพืชปลอดภัย ท่าวุ้ง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี7 ต าบลท่าวุ้ง อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 47 662230 1638560 นายสมศักด์ิ หล่อนาด
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โซน x y
ท่ีอยู่

พิกัด
ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดลพบุรี

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

59 2 ศูนย์เครือข่าย ศพก.บางคู้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี15 ต าบลบางคู้ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 47 665331 1631923 นายคนอง เอมถมยา

60 3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.โพตลาดแก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี2 ต าบลโพตลาดแก้ว อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 47 666956 1635601 นายกิตติ เดือนแจ้ง

61 4 ศูนย์เครือข่าย ศพก.หนองหลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี12 ต าบลบางล่ี อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 47 665444 1645270 นายอาคม กล่ินสกุล

62 5 ศูนย์เครือข่าย ศพก.บางงา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลบางงา อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 47 658872 1640008 นายกฤษ ชิดชอบ

63 6 ศูนย์เครือข่าย ศพก.โคกสลุด ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลโคกสลุด อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 47 659077 1647045 นายขวัญชัย มาตรง

64 7 ศูนย์เครือข่าย ศพก.เขาสมอคอน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 47 651139 1645827 นายบ ารุง อ่ิมภู

65 8 ศูนย์เครือข่าย ศพก.หัวส าโรง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี5 ต าบลหัวส าโรง อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 47 659062 1632913 นายสุรชา ท้วมวงษ์

66 9 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ลาดสาล่ี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลลาดสาล่ี อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 47 662912 1635287 นายวินัย เรืองอยู่

67 10 ศูนย์เครือข่าย ศพก.มุจลินท์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลมุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 47 661372 1645737 นายธรรศกร วิชิระศักดาเดช

68 บ้านหม่ี 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรต าบลบ้านทราย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี1 ต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 668952 1664986 นายโกมน ผะอบทอง

69 2 ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลดงพลับ อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 676831 1666165 นายมงคล ผะอบทอง

70 3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หนองน้ าทิพย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี4 ต าบลพุคา อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 673315 1654482 นางอมรา คณโฑเงิน

71 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลพุคา อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 670826 1653836 นายประเสริฐ กระตุดเงิน

72 5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลหินปัก ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี6 ต าบลหินปัก อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 670143 1665479 นางสาวสมใจ รักษาทรัพย์

73 6 ศูนย์เรียนรู้ด้านปลาเบญพรรณ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี1 ต าบลหินปัก อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 671313 1667209 นายชินวุฒิ ปิดทองค า

74 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลบางพ่ึง อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 660929 1661403 นายสมเกียรติ ชุริวัน

75 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี4 ต าบลหนองทรายขาว อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 671292 16581795 นายปัญญา เรืองรุ่ง

76 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี7 ต าบลดอนดึง อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 673511 1677702 นายการุณ ศุขพันธ์

77 10 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงแพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี3 ต าบลดอนดึง อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 672824 1672298 นายด ารง สังข์วงษ์

78 11 ศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี1 ต าบลชอนม่วง อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 671753 1684964 ร้อยตรีบุญสืบ แสงมณี

79 12 บ้านสวนขวัญ วิสาหกิจท่องเท่ียววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมู่ท่ี6 ต าบลมหาสอน อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 658574 1658070 นางสาวอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย

80 13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวคุณภาพดีต าบลเชียงงา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี7 ต าบลเชียงงา อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 665423 1664541 นายมนตรี สิงห์ทอง

81 14 ข้าวแปลงใหญ่ต าบลสนามแจง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี2 ต าบลสนามแจง อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 47 673759 1663011 นายอนิวรรตน์ ไพรด า

82 ท่าหลวง 1 กลุ่มเล้ียงแพะท่าหลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 47 734005 1666241 นายเทียนชัย คุณาสุธีรักษ์

83 2 ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ (มันส าปะหลัง) ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 47 734939 1667397 นายสถาพร แสนยินดี

84 3 ศูนย์เเรียนรู้ด้านพืชไร่ (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์) ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี2 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 47 734939 1667397 นางสาวพลับพรึง ค าโภชน์

85 4 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี6 ต าบลแก่งผักกูด อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 47 727981 1660563 นายสามารถ หวานใจ

86 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลซับจ าปา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี1 ต าบลซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 47 737809 1664762 นางเอมอร สมบุญ

87 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลหนองผักแว่น อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 47 737159 1673176 นายอ านาจ มอญพันธ์ุ
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88 7 ศูนย์เครือข่ายด้านหม่อนไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมู่ท่ี3 ต าบลหนองผักแว่น อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 47 736469 1672928 นายปาน บุญยรัตน์

89 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซับน้อย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลหัวล า อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 47 745362 1666287 นายณรงค์ จ่ันนิล

90 สระโบสถ์ 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าวต าบลสระโบสถ์ (สาขา 1) ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลสระโบสถ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 697430 1680969 นายประกิจ สร้อยม่ัน

91 2 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าวต าบลสระโบสถ์ (สาขา 2) ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลสระโบสถ์ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 696465 1680969 นายพิเชษฐ์ มังกรทอง

92 3 ศูนย์เรียนรู้พืชผักต าบลมหาโพธิ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลมหาโพธิ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 697740 1688608 นายเผย กล่ันเช้ือ

93 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าวต าบลมหาโพธิ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลมหาโพธิ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 697413 1688854 นายสมชาย พรมสมบัติ

94 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองผักบุ้ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 697219 1677211 นายอ านาจ สังวาลย์

95 6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลทุ่งท่าช้าง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี1 ต าบลทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 695918 1679432 นายจุน อินทร์วิลัย

96 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งท่าช้าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 696777 1679492 นายสมนึก ปานธูป

97 8 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทุ่งท่าช้าง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี1 ต าบลทุ่งท่าช้าง อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 695918 1679432 นายจุน อินทร์วิลัย

98 9 ศูนย์เรียนรู้พืชผักต าบลห้วยใหญ่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี6 ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 693489 1680281 นายเสกสรร บุตรดี

99 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลห้วยใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 693242 1680388 นายอ านาจ นามหา

100 11 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าวต าบลนิยมชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี9 ต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 699031 1677033 นายยุทธ เสนา

101 12 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี3 ต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 47 710998 1686926 นางขวัญดาว ศรีสุวรรณ

102 โคกเจริญ 1 จุดเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 694141 1702315 นางสาวน้ าค้าง แตงพรม

103 2 จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี11 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 699892 1698607 นายรณวิทย์ ดวงแก้ว

104 3 จุดเรียนรู้การปรับปรุงบ ารุงดิน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี12 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 696947 1699632 นายทองด า สีไว

105 4 จุดเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมู่ท่ี7 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 694956 1700168 นายพิพัฒน์ น่วมโต

106 5 ศูนย์จัดการศ ตรูพืชขุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี6 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 695374 1700353 นายประยูร ชมภู

107 6 จุดเรียนรู้ด้านการจัดการดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ีม.6 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 695341 1700414 นายประทวน ชุมค าน้อย

108 7 จุดเรียนรู้การแปรรูปข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ีม.9 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 695599 1701135 นายหนูพรวน น้อยเฮือง

109 8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกระชายงาม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี7 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 694973 1700412 นางสาวลลิดา ตาจันทร์

110 9 จุดเรียนรู้การปลูกพืชด้วยระบบน้ าและพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี1 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 688339 1702449 นายสมชาย ก่อเกิด

111 10 จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 709128 1702140 นายทวี อ่อนเฉย

112 11 จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 711799 1704568 นายเฉลิม แผนสมบูรณ์

113 12 แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี4 ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 704397 1700105 นายพนะพัฒน์ พงษ์อัมรัตน์

114 13 จุดเรียนรู้การเล้ียงเพาะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ีม.10 ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 710558 1698436 นายองอาจ เพชรขุนทด

115 14 แปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ีม.11 ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 706541 1708928 นายจ ารัส เงินเมือง

116 15 จุดเรียนรู้การใช้ปุ๋ย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี3 ต าบลวังทอง อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 699595 1706380 นายทวิน วิชาน า
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ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

117 16 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลวังทอง อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 701906 1700630 นายสุทัด สุขวงษ์

118 17 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอโคกเจริญ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี6 ต าบลวังทอง อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 699579 1701492 นางสาวสังวาลย์ บางวิเศษ

119 18 จุดเรียนรู้บ้านสวนศลิษา อ่ืนๆ หมู่ท่ี7 ต าบลวังทอง อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 698578 1705317 นายชัยรัตน์ สุตะกูล

120 19 จุดเรียนรู้การเล้ียงสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี7 ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 47 698334 1698716 นายประเวศ ทาเภา

121 ล าสนธิ 1 การแปรูปพริกแกง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี1 ต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 753444 1692700 นางรุ่งนภา นาทอง

122 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนซับสมบูรณ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี6 ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 751697 1684510 นายวัชระ แม้นญาติ

123 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลซับสมบูรณ์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี2 ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 750692 1681347 นายอภัยวงศ์ พรมน้ า

124 4 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดหมู่6 ซับสมบูรณ์ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี6 ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 751152 1684360 นายเพ็ชรา พงษ์สะพัง

125 5 ศูนย์เรียนรู้การผลิตอ้อย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี2 ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 750705 1681345 นายสมคะเณ ฤทธ์ิบ ารุง

126 6 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมู่ท่ี2 ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 752279 168449 นายเพชรเด่ียว มาลา

127 7 การเล้ียงสัตว์น้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 750360 1686131 นายพนมพร ท้าวไทยชนะ

128 8 การเล้ียงโคนม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี5 ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 750701 1690526 นายกมล รางแดง

129 9 ศูนย์หมอดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี4 ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 750980 1694750 นายส าเริง เฉยโพธ์ิ

130 10 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหนองรี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี7 ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 756517 1688313 นางล าพูน มูลชาลี

131 11 ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 748634 1694167 นายสนิท โสภาแจ้ง

132 12 การแปรรูปมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี9 ต าบลกุดตาเพชร อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 749938 1708821 นายจรัญ ป้องคสูตร

133 13 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหนองปล้อง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี1 ต าบลกุดตาเพชร อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 750711 1718171 นางสาวมะลิ สวาดดี

134 14 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลกุดตาเพชร ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี9 ต าบลกุดตาเพชร อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 749935 1708823 นายจรัญ ป้องคสูตร

135 15 การเล้ียงสัตว์น้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 749604 1698761 นายรุ่งสุริยา แย้มชุติ

136 16 ศูนย์หมอดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี6 ต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 752543 1700506 นายสุพจน์ แก่นแจ่ม

137 17 การเล้ียงไก่พันธ์ไข่ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี5 ต าบลเขาน้อย อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 757301 1667455 นายจ าลอง จิตติรัศมี

138 18 การอนุรักษ์ป่าและ การขยายพันธ์กล้าไม้ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ท่ี5 ต าบลเขาน้อย อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 758299 1665059 นายจ าลอง จิตติรัศมี

139 19 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเล้ียงเเพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี4 ต าบลเขาน้อย อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 47 755949 1668582 นายฉัตรชัย ใหญ่ไล้บาง

140 หนองม่วง 1 ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดสารพิษ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี8 ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 47 675676 1686969 นายนายขันเท เช้ือเกตุ

141 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี10 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 47 679268 1696848 นางทิพาเอ โปร่งแสง

142 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ดงดินแดง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี10 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 47 650972 1680682 นายเสง่ียม กองมิตรชัย

143 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี1 ต าบลชอนสมบูรณ์ อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 47 689073 1678360 นายลือชัย เกิดศรี

144 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี1 ต าบลชอนสมบูรณ์ อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 47 687469 1688600 นายลือชัย เกิดศรี

145 6 ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี7 ต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 47 684061 1685596 นางเกษร สมเรือง
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ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

146 7 ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านบ่อตาปรัง ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี7 ต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 47 684027 1685598 นางเกษร สมเรือง

147 8 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี7 ต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 47 684061 1685596 นางศศิธร เพชรหิน

148 9 ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดสารพิษ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี8 ต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 47 680856 1677548 นายชูชาติ สมัยมาก

149 10 ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดสารพิษ หมู่ท่ี 8 ต าบลชอนสารเดช ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี8 ต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 47 680856 1677548 นายชูชาติ สมัยมาก
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โซน x y

1 เมืองสระบุรี 1 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักปลอดภัยต าบลปากเพรียว ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที0่0 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 704373 1608422 ร้อยตรีจ าเนียร วงษ์ศรี

2 2 ศูนยเ์รียนรู้ไม้ผลต าบลดาวเรือง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที7่ ต าบลดาวเรือง อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 704567 1611794 นายสมบัติ ศรีเศรษฐ

3 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงต าบลนาโฉง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลนาโฉง อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 703137 1609807 นางสมคิด เรียนไธสงค์

4 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร "สมเกยีรติผักอร่อย" ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที7่ ต าบลโคกสว่าง อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 702765 1605545 นายสมเกยีรติ ล าพนัแดง

5 5 แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรฟาร์มไม่ต้ังใจ ศูนยท์่องเที่ยวเชงิเกษตร หมู่ที7่ ต าบลโคกสว่าง อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 702395 1605048 นายสมเกยีรติ ล าพนัแดง

6 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงต าบลหนองโน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลหนองโน อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 700498 1601380 นางสาวจดิาภา ด ากล่ิน

7 7 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลหนองยาว ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที3่ ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 702767 1600420 นายประธีป นิลมูล

8 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลหนองยาว ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที3่ ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 702767 1600420 นายประธีป นิลมูล

9 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ต าบลหนองยาว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลหนองยาว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 703315 1599991 นางสมศรี ยอดภิระ

10 10 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ต าบลหนองปลาไหล ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที8่ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 713296 1599769 นางดารณี สาระวงษ์

11 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลกดุนกเปล้า (ศูนยข์ยาย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที8่ ต าบลกดุนกเปล้า อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 712995 1602833 นายสมนึก กล้วยป่า

12 12 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกต้นออ่นทานตะวันต าบลกดุนกเปล้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที5่ ต าบลกดุนกเปล้า อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 711443 1603474 นายสันทัด ค าพนัธ์

13 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงต าบลตล่ิงชนั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลตล่ิงชนั อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 714767 1608309 นางอนงค์ ยะธาตุ

14 14 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ต าบลตล่ิงชนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที3่ ต าบลตล่ิงชนั อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวัดสระบุรี 47 713783 1608284 นางเอื้อง ยาดี

15 แกง่คอย 1 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลตาลเด่ียว ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที1่0 ต าบลตาลเด่ียว อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 716821 1608454 นายบรรยดั สุมาวัน

16 2 ศูนยข์า้วชมุชนต าบลห้วยแห้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที7่ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 714871 1600783 นายสมพร พรมโชติ

17 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านนาดี ต าบลห้วยแห้ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 715581 1606654 นายสมาน ยะธาตุ

18 4 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกพ่ืน้เมืองต าบลห้วยแห้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที7่ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 719885 1601357 นางอลิสา สุวรรณดี

19 5 วิสาหกจิชมุชนกลุ่มท านาแปลงใหญข่า้วบ้านเขาแย้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที4่ ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 714656 1604925 นายน้อย พรมผาง

20 6 วิสาหกจิชมุชนขา้วโพดเล้ียงสัตว์แปลงใหญต่ าบลท่าคล้อ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพชืไร่ หมู่ที1่0 ต าบลท่าคล้อ อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 717795 1623283 นางวรรณา ดีผิว

21 7 วิสาหกจิชมุชนกลุ่มมันส าปะหลังแปลงใหญป่ระชารัฐ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพชืไร่ หมู่ที6่ ต าบลหินซ้อน อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 715331 1634118 นายมนัส บุญพนัธ์

22 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลหินซ้อน ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที6่ ต าบลหินซ้อน อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 715331 1634118 นางลัดดา เอี่ยมสุดใจ

23 9 วิสาหกจิชมุชนขา้วโพดเล้ียงสัตว์แปลงใหญต่ าบลหินซ้อน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพชืไร่ หมู่ที9่ ต าบลหินซ้อน อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 719529 1630933 นางเพญ็ บุญแจง้

24 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงต าบลบ้านธาตุ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 716300 1617469 นายสายนัต์ แกว้มี

25 11 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกพชืในโรงเรือน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลท่าตูม อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 717195 1621500 นายวิชาญ ปานมา

26 12 วิสาหกจิชมุชนแปลงใหญก่ระบือชะอม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที6่ ต าบลชะอม อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 726444 1593086 นายออ๊ด แชม่พทุรา

27 13 วิสาหกจิชมุชนไม้ผลต าบลชะอม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที5่ ต าบลชะอม อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 731567 1594189 นางสาวพยอม สุวรรณ์คล

28 14 วิสาหกจิชมุชนขา้วโพดเล้ียงสัตว์แปลงใหญต่ าบลสองคอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพชืไร่ หมู่ที6่ ต าบลสองคอน อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 709893 1620718 นายรอย อนิเฟอืย

29 15 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงต าบลช าผักแพว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลช าผักแพว อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 720998 1603886 นางวาสนา ภูธร

30 16 วิสาหกจิชมุชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท านา หมู่ 9 ต าบลช าผักแพว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที9่ ต าบลช าผักแพว อ าเภอแกง่คอย จงัหวัดสระบุรี 47 718715 1606052 นางเกษร ผอสูงเนิน

31 หนองแค 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมู่ที7่ ต าบลกุ่มหัก อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 700918 1584029 นางปรานอม เสียงสวัสด์ิ

32 2 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่6 ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 706785 1589665 นายสมบูรณ์ ฟนูันท์

ที่อยู่
พิกัด

ชื่อเกษตรกร

บญัชีศูนยเ์ครือข่าย ศพก.

จงัหวดัสระบรุี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครือข่าย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ที่อยู่

พิกัด
ชื่อเกษตรกร

บญัชีศูนยเ์ครือข่าย ศพก.

จงัหวดัสระบรุี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครือข่าย ประเภทศูนย์

33 3 ศูนย ์ศจช. ต าบลโคกแย้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที1่5 ต าบลโคกแย ้อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 706406 1590320 นางอจัฉรี แขง็บุญ

34 4 กลุ่มส่งเสริมการผลิตขา้วปลอดภัยจากสารพษิต าบลไผ่ต่ า ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที1่ ต าบลไผ่ต่ า อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 698943 1586960 นายกริต บุญยะพนั

35 5 ศูนยเ์จดัการดินและปุ๋ยชมุชน ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที2่ ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 703070 1596717 นายมะนัส ปั้นเอี่ยม

36 6 กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพษิ ศูนยเ์รียนรู้พชืผัก หมู่ที5่ ต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 707722 1595573 นายสุรินทร์ พรรัตน์

37 7 วิสาหกจิชมุชนแปลงใหญข่า้วต าบลหนองแขม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที3่ ต าบลหนองแขม อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 6693281 1586414 นายดิเรก ต่อมส าลี

38 8 ศูนย ์ศจช. ต าบลหนองจรเข้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลหนองจรเข ้อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 705604 1588707 นายพนิิจ สรสนิธ

39 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมงหมู่ที่8 ต าบลหนองจรเข้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมู่ที8่ ต าบลหนองจรเข ้อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 705558 5583969 นายกติิศักด์ิ คนข า

40 10 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 700404 1590649 นายสมเกยีรติ เมืองดี

41 11 ศูนย ์ศจช. ต าบลหนองปลิง ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 696445 1588142 นายนายวิเชยีร อนิทร์ชยั

42 12 ศูนย ์ศดปช. ต าบลหนองปลิง ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที4่ ต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 696445 1588142 นายสมบูรณ์ แสงทอง

43 13 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 702691 1582027 นายศุภวัชร สงวนพรรค

44 14 เครือขา่ย ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที1่0 ต าบลหนองโรง อ าเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี 47 704066 1580372 นายนิพนธ์ มัดจติต์

45 วิหารแดง 1 ศูนยเ์รียนรู้ท่องเที่ยวเชงิเกษตรบ้านคันล า ศูนยท์่องเที่ยวเชงิเกษตร หมู่ที3่ ต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 709021 1585111 นายอดิศร ใชศ้รีทอง

46 2 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญป่าล์มน้ ามันต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไม้ยนืต้น หมู่ที2่ ต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 709492 1581851 นายคเชน พทิักษ์อรรณพ

47 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียอ์ าเภอวิหารแดง (ไร่ผู้การ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที3่ ต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 707920 1584563 นายสกล เหนียนเฉลย

48 4 ศูนยถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานประมงอ าเภอวิหารแดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมู่ที6่ ต าบลบ้านล า อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 711348 1587486 นายจารึก สุขประเสริฐ

49 5 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลบ้านล า ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที7่ ต าบลบ้านล า อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 708409 1586636 นางสาวโสภา ค าอา้ย

50 6 ศูนยส่์งเสริมเมล็ดพนัธุข์า้วชมุชนต าบลบ้านล า ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที7่ ต าบลบ้านล า อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 708409 1586636 นางสาวโสภา ค าอา้ย

51 7 ศูนยเ์รียนรู้เห็ดครบวงจรบ้านคลองไทร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 718439 1587299 นางสาวพเยาว์ แชม่ประเสริฐ

52 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านคลองหัวชา้ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่0 ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 721591 1589335 นางชลณิธา คชประเสริฐ

53 9 กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลวิหารแดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที7่ ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 714463 1584412 นายชาติ ศรีมาวงศ์

54 10 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าต าบลหนองสรวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลหนองสรวง อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 709502 1587002 นายสัมฤทธิ ์รุ่งร าพรรณ

55 11 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลเจริญธรรม ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที5่ ต าบลเจริญธรรม อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 715699 1590527 นายสุทัศน์ หมวกไสว

56 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลเจริญธรรม ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลเจริญธรรม อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 715686 1590527 นางสาวมนทกาญจน์ สิงห์มณี

57 13 ศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธุข์า้วชมุชนต าบลเจริญธรรม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที7่ ต าบลเจริญธรรม อ าเภอวิหารแดง จงัหวัดสระบุรี 47 715705 1590527 นายจ าปี น้อยยาโน

58 หนองแซง 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ต าบลหนองควายโซ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที1่ ต าบลหนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 695281 1603637 นางน้ าค้าง คนหลัก

59 2 ศูนยเ์ครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพยีงต าบลหนองควายโซ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลหนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 693482 1601556 นายถวัลย ์สิงห์จนัทร์

60 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนโคกสะอาด ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 693767 1599388 นายบุญช ูวงษ์อนุ

61 4 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลโคกสะอาด ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที1่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 693767 1599388 นายบุญช ูวงษ์อนุ

62 5 ศูนยข์า้วชมุชนต าบลโคกสะอาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที1่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 693767 1599388 นายบุญช ูวงษ์อนุ

63 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมู่ที1่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 693496 1600063 นางจติติมา แสงขาว

64 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 693496 1600063 นางจติติมา แสงขาว
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65 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที1่ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 693496 1600063 นางจติติมา แสงขาว

66 9 ศูนยส่์งเสริมและผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วชมุชนต าบลม่วงหวาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที3่ ต าบลม่วงหวาน อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 698886 1602140 นางสาวละเอยีด คีรีเวช

67 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลเขาดิน ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลเขาดิน อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 698907 1602965 นางสาวละเอยีด คีรีเวช

68 11 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลเขาดิน ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที1่ ต าบลเขาดิน อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 698907 1602965 นางสาวละเอยีด คีรีเวช

69 12 ศูนยข์า้วชมุชนต าบลเขาดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที1่ ต าบลเขาดิน อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 698907 1602965 นางสาววิชมัย คีรีเวช

70 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงต าบลเขาดิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลเขาดิน อ าเภอหนองแซง จงัหวัดสระบุรี 47 698907 1602965 นางสาววิชมัย คีรีเวช

71 บ้านหมอ 1 ศูนยเ์รียนรู้การใชปุ้๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที1่1 ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี 47 688958 1612698 นายวิเชยีร โลห์ทองค า

72 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพชืไร่ หมู่ที7่ ต าบลสร่างโศก อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี 47 691045 1619161 นายเพลิน วงโท

73 3 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดินต าบลตลาดน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที7่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี 47 684663 1618043 นายนกแกว้ สุขเกษม

74 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี 47 681185 1618565 นายสุทิน ตลับเงิน

75 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการปลูกเผือก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที3่ ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี 47 681665 1618283 นายอนุชา เจริญสุข

76 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงต าบลโคกใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลโคกใหญ ่อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี 47 680268 1616192 นางสาวสายฝน คชรัตน์

77 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงต าบลบ้านครัว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่0 ต าบลบ้านครัว อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี 47 689441 1613356 นายยทุธชยั เปี่ยมพชื

78 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที6่ ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี 47 694542 1615124 นางสมศรี อยู่สุข

79 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเเพยีงต าบลหนองบัว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี 47 690965 1618447 นายส ารี ชาค ามูล

80 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี 47 690773 1610260 นางพรรณพนัธุ ์แกว้อ าไพ

81 ดอนพดุ 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลดอนพดุ ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที3่ ต าบลดอนพดุ อ าเภอดอนพดุ จงัหวัดสระบุรี 47 675320 1613810 นายบุญส่ง รอดเรือง

82 2 ศูนยเ์รียนรู้การพฒันาที่ดิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลดอนพดุ อ าเภอดอนพดุ จงัหวัดสระบุรี 47 674650 1613431 นายสิงห์ สุวรรณเยน็

83 3 กลุ่มผู้ผลิตขา้วไรเบอร์ร่ีเพือ่สุขภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที3่ ต าบลดอนพดุ อ าเภอดอนพดุ จงัหวัดสระบุรี 47 675450 1613697 นางมณีรัตน์ กรีติมาก

84 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลไผ่หล่ิว ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที7่ ต าบลไผ่หล่ิว อ าเภอดอนพดุ จงัหวัดสระบุรี 47 677242 1617770 นายวิชาญ สีม่วง

85 5 ศูนยเ์รียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงต าบลไผหล่ิว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลไผ่หล่ิว อ าเภอดอนพดุ จงัหวัดสระบุรี 47 676941 1615218 นายไสว ธรรมจารย์

86 6 วิสาหกจิชมุชนบ้านออ้มแกว้ ต าบลไผ่หล่ิว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลไผ่หล่ิว อ าเภอดอนพดุ จงัหวัดสระบุรี 47 675188 1617170 นางวัฒนาศมน มานะดี

87 7 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลบ้านหลวง ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที7่ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอดอนพดุ จงัหวัดสระบุรี 47 673528 1610792 นายเดชา เสาโท

88 8 ศุนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลดงตะงาว ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลดงตะงาว อ าเภอดอนพดุ จงัหวัดสระบุรี 47 671137 7676577 นายสมนึก จ าเนียรทรง

89 9 วิสาหกจิชมุชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชาวดงเขม้แขง็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที5่ ต าบลดงตะงาว อ าเภอดอนพดุ จงัหวัดสระบุรี 47 671137 1616898 นางฉนัทนา ดารา

90 10 ศูนยเ์รียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงต าบลดงตะงาว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลดงตะงาว อ าเภอดอนพดุ จงัหวัดสระบุรี 47 671602 1616150 นายพรทิพย ์เฉลิมทิศ

91 หนองโดน 1 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที5่ ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 689099 1622719 นายสุชาติ จอมพกุ

92 2 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน ต าบลหนองโดน ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที3่ ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 682633 1624072 นายจ านงค์ ทองมา

93 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลหนองโดน ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที3่ ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 682633 1624072 นายจ านงค์ ทองมา

94 4 ศูนยป์ศุสัตว์อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที7่ ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 684889 1622558 นายสมชาย เฉลียวฉลาด

95 5 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพนัธุข์า้วชมุชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที8่ ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 684130 1622333 นางน้อย ออกชอ่

96 6 ศูนยป์ราชญช์าวบ้านต าบลหนองโดน ศูนยป์ราชญช์าวบ้าน หมู่ที8่ ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 684107 1622495 นายรุจฒิชยั ลีมีชยั
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97 7 ศูนยเ์รียนรู้รักษ์หม่อน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที5่ ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 689191 1623520 นางสาวฉฐัณันท์ มงคลประเสริฐ

98 8 หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวพระราชด าริ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 684224 1622105 นางรักชนก ต้ังทอง

99 9 ครูบัญชปีระจ าศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมู่ที5่ ต าบลบ้านกลับ อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 684481 1623204 นายเรียง ต้นส้ัน

100 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลดอนทอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที7่ ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 678919 1621352 นายสายชล ทองบุญ

101 11 ศูนยผ์ลิตพชืผัก ศูนยเ์รียนรู้พชืผัก หมู่ที7่ ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 678919 1621352 นายสายชล ทองบุญ

102 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 679308 1620977 นายวิสูตร สุนทร

103 13 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที5่ ต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอหนองโดน จงัหวัดสระบุรี 47 683871 1629602 นายบุญชว่ย วงษ์โกฎ

104 พระพทุธบาท 1 กลุ่มเกษตรพร้อมใจบ้านโพธิพ์ร้อมจติ ศูนยเ์รียนรู้พชืผัก หมู่ที2่ ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 691873 1626145 นางอรัญญา ผ่องผิว

105 2 กลุ่มส่งเสริมการปลูกขา้วโพดฝักสดและพชืผัก ศูนยเ์รียนรู้พชืผัก หมู่ที3่ ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 692448 1632100 นายพนม สุขมาก

106 3 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพษิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที1่ ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 693725 1631901 นางสาวพณัณ์ชติา ด ามณี

107 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลนายาว อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 689996 1634427 นางสมถวิล วงษ์ประไพ

108 5 กลุ่มผลิตกล้วยหอมปลอดภัยจากสารพษิบ้านซับครก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลนายาว อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 689946 1634270 นางสมถวิล วงษ์ประไพ

109 6 แปลงใหญโ่คนม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที4่ ต าบลพคุ าจาน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 698115 1629482 นางสมพงษ์ สุภา

110 7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพคุ าจาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่ ต าบลพคุ าจาน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 698483 1632963 นางสาวบุญเชดิ โพธิท์อง

111 8 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพยีง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลพคุ าจาน อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 699675 1634357 นายสละ นิรากรณ์

112 9 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยผักปลอดภัยจากสารพษิ ศูนยเ์รียนรู้พชืผัก หมู่ที8่ ต าบลเขาวง อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 698979 1623602 นายชาตรี จ าปายอ้ย

113 10 กลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตยบ์้านหนองมัน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่ ต าบลห้วยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 695789 1618219 นายสมนึก แปรงนารถ

114 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที8่ ต าบลห้วยป่าหวาย อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 695324 1619571 นายวิสูตร หยวกฉมิพลี

115 12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหลุม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที7่ ต าบลพกุร่าง อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 690654 1623960 นางเพญ็ศรี สายบุญมา

116 13 ปลาดุกแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมู่ที8่ ต าบลหนองแก อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 686943 1628756 นางทองพลู ทัพยาง

117 14 กลุ่มหนองจกิคันทรีเกษตรวิถพีอเพยีง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลหนองแก อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 0 0 นางฐิติมา เพกิขนุทด

118 15 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที5่ ต าบลหนองแก อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 685732 1625212 นางขวัญใจ เนตรหาญ

119 16 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลหนองแก อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวัดสระบุรี 47 685707 1625146 นายอนันท์ เนตรหาญ

120 เสาไห้ 1 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที8่ ต าบลบ้านยาง อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 นายสมชาย ใจน้อย

121 2 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านสหกรณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมู่ที่ ต าบลบ้านยาง อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 นายบุญส่ง องัคาสัย

122 3 กลุ่มนาแปลงใหญต่ าบลบ้านยาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที2่ ต าบลบ้านยาง อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 0 0 นายภานุวัฒน์ กองใจ

123 4 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลบ้านยาง ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที5่ ต าบลบ้านยาง อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 697007 1614074 นายสุเทพ แจม่แสง

124 5 การผลิตพชืปลอดภัย ศูนยเ์รียนรู้พชืผัก หมู่ที8่ ต าบลหัวปลวก อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 700062 1618624 นายเจริญ แจม่จ ารัส

125 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุขนต าบลหัวปลวก ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที6่ ต าบลหัวปลวก อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 698859 1617895 นายกมัพล ลีลาศารทูล

126 7 ส่งเสริมการผลิตพนัธุข์า้วชมุชนต าบลง้ิวงาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที3่ ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 697278 1610757 นายจกัรกฤษณ์ ครองบุญ

127 8 ส่งเสริมการผลิตพนัธุข์า้วชมุชนต าบลศาลารีไทย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที1่ ต าบลศาลารีไทย อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 699499 1610072 นายก าจดั ธรรมขนัตี

128 9 ศูนยส่์งเสริมและผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วชมุชนต าบลท่าชา้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที4่ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 700378 1611614 นายประสงค์ ค าวีระ
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129 10 ศูนยข์า้วชมุชนต าบลม่วงงาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที1่ ต าบลม่วงงาม อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 695563 1610391 นางจงกล จั่นโต

130 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงโคกหนองนาโมเดล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลม่วงงาม อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 694360 1606981 นางวนิดา ศรีเม่น

131 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์(การเล้ียงไกช่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที4่ ต าบลม่วงงาม อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 694238 1610653 นายชาญ ไทยบรรเทา

132 13 ส่งเสริมการผลิตพนัธุข์า้วชมุชนต าบลเริงราง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที1่ ต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 691931 1609695 นายฉลวย พจน์กระจา่ง

133 14 ศูนยเ์รียนรู้เร่ืองการผลิตสารชวีภัณฑ์ ศูนยป์ราชญช์าวบ้าน หมู่ที7่ ต าบลเมืองเกา่ อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 696594 1610597 นางศิโรรัตน์ พรมทัต

134 15 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลเมืองเกา่ อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 698280 1607054 นายสมิง บุญมี

135 16 จดุเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลเมืองเกา่ อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 696625 1605704 นางวนิดา พนูศรี

136 17 ศูนยส่์งเสริมผลิตพนัธุข์า้วชมุชนต าบลสวนดอกไม้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชมุชน หมู่ที7่ ต าบลสวนดอกไม้ อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 700519 1609247 นายพานทอง สิงห์แกว้

137 18 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์(การเล้ียงแพะ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที5่ ต าบลสวนดอกไม้ อ าเภอเสาไห้ จงัหวัดสระบุรี 47 701015 1610266 นายรัตนพงษ์ จนัทรชาติ

138 มวกเหล็ก 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 735377 1628227 นางสาวปราณี เหลืองออ่น

139 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที3่ ต าบลหนองยา่งเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 740833 1633387 นายวิราคินทร์ ศิริวงศ์

140 3 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาที่ดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที1่3 ต าบลหนองยา่งเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 740273 1638019 นายณัฐวุฒิ กานา

141 4 ศูนยเ์รียนรู้แปลงใหญพ่ชืผัก ศูนยเ์รียนรู้พชืผัก หมู่ที1่2 ต าบลหนองยา่งเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 743673 1637393 นายทัพพว์ริศ รัศมีโปรยทอง

142 5 ศูนยเ์กษตรผสมผสานล าสมพงุ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 760244 1656342 นางนงนภัส อยู่ช านาญค้า

143 6 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงแพะแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที2่ ต าบลล าสมพงุ อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 754101 1657956 นายชศัูกด์ิ พุม่กลาง

144 7 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาที่ดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที6่ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 748158 1648089 นายบุญเลิศ งอกโพธิ์

145 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่2 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 760382 1653302 นางอญัชลี เปาวิมาน

146 9 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้วโพดแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพชืไร่ หมู่ที9่ ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 755079 1643862 นายอานนท์ อภัยนอก

147 10 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมู่ที่ 18 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 761248 1650763 นายเชวงศักด์ิ สงวนวงศ์วิจติร

148 11 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตออ้ยแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพชืไร่ หมู่ที1่2 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 760330 1653295 นายวิชยั เปาวิมาน

149 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน๙ ับสนุ่น ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที3่ ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 740833 1633387 นายสมพร อาภาศิริกลุ

150 13 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาที่ดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที3่ ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 740822 1633381 นายสมพร อาภาศิริกลุ

151 14 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที1่4 ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี 47 746830 164848 นายณรงค์ กิ่งแกว้

152 วังม่วง 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลแสลงพนั ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลแสลงพนั อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 727986 1632363 นายบุญรอด มณีอนิทร์

153 2 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลแสลงพนั ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที1่ ต าบลแสลงพนั อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 727986 1632363 นายสมจติร แกน่วิจติร

154 3 วิสาหกจิชมุชนฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ าฉา่ ศูนยเ์รียนรู้พชืผัก หมู่ที8่ ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 729640 1637019 นางชติุนัตท์ แน่นชารี

155 4 ศูนยเ์รียนรรู้เศรษฐกจิพอเพยีงหมู่3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 723540 1636101 นายถนอม แผลงจนัทึก

156 5 กลุ่มผู้เล้ียงโคนมบ้านหนองบอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที9่ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 734611 1644869 นางมะยม สมบูรณ์

157 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมชนต าบลวังม่วง ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 735205 1640251 นายจ านงค์ เกษมดาย

158 7 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมชนต าบลวังม่วง ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที4่ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 735205 1640251 นายจ านงค์ เกษมดาย

159 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง หมู่7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 736230 1748906 นายเนรมิตร เชยีงศรี

160 9 วิสาหกจิชมุชนบ้านหนองบอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที9่ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 734611 1644869 นางมะยม สมบูรณ์
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บญัชีศูนยเ์ครือข่าย ศพก.

จงัหวดัสระบรุี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครือข่าย ประเภทศูนย์

161 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงหมู่12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่2 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 728810 1646583 นางสังวาลย ์สวยงาม

162 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงหมู่1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 725845 1647660 นายรัชต์รันต์ วงษ์วิลัย

163 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงหมู่3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 735671 1645286 นายสังวรณ์ บุญประเสริฐ

164 13 วิสาหกจิชมุชนมันส าปะหลังแปลงใหญต่ าบลวังม่วง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพชืไร่ หมู่ที9่ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 734368 1645129 นางอนันท์ญา จนัทร์น้อย

165 14 กลุ่มผู้เล้ียงปลาดุกต าบลวังม่วง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมู่ที3่ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 737167 1643925 นายประเทือง มานะกลุ

166 15 กลุ่มผู้เล้ียงโคนม ต าบลวังม่วง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที9่ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 734303 1644912 นางยพุนิ ตรีรส

167 16 วิสาหกจิชมุชนแปลงใหญอ่อ้ยโรงงานวังม่วง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพชืไร่ หมู่ที7่ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จงัหวัดสระบุรี 47 0 0 นายเนรมิตร์ เชยีงศรี

168 เฉลิมพระเกยีรติ 1 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยด้านเศรษฐกจิพอเพยีง (มะม่วงและสะระแหน)่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลเขาดินพฒันา อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 709378 1619464 นางฉลวย ดวงวรรณะ

169 2 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลเขาดินพฒันา อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 706072 1616385 นางสาวพมิธิดาภา ปัญญาหนู

170 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลเขาดินพฒันา อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที3่ ต าบลเขาดินพฒันา อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 705700 1615552 นายบัวรอง จนัทพรึก

171 4 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยด้านเศรษฐกจิพอเพยีง (สวนพทุธเกษตร) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลบ้านแกง้ อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 710948 1611427 นายสมนึก แสนสวัสด์ิ

172 5 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลผ้ึงรวง อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 706724 1614742 นายเพยีร แกว้สีหมอก

173 6 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยด้านปศุสัตว์ (การเล้ียงแพะ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที1่ ต าบลผ้ึงรวง อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 707288 1614293 นายศรีวิไล พลพหล

174 7 ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชนต าบลผ้ึงรวง อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชมุชน (ศดปช.) หมู่ที1่ ต าบลผ้ึงรวง อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 705780 1613399 นายบุญจนัทร์ เชื้อกล้า

175 8 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยด้านเกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที7่ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 708236 1620849 นายวิทยา แสนใจ

176 9 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยด้านลดต้นทุนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์ (แปลงใหญข่า้วโพดเล้ียงสัตว์ ปี 2560) ศูนยเ์รียนรู้ด้านพชืไร่ หมู่ที4่ ต าบลพแุค อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 704700 1620109 นายถนอม เขยีวออ้ม

177 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชนต าบลห้วยบง อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี ศูนยจ์ดัการศัตรูพชืชมุชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลห้วยบง อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 705396 1613562 นายเฉลิม ดวงศิริ

178 11 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชมุชนแปรรูปหม่อนสวนล้านสุข ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที5่ ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 703767 1627735 นางนาตยา ชยัยะ

179 12 ศูนยผ์ลิตปุ๋ยชวีภาพและเพาะเชื้อเห็ดชมุชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที4่ ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดสระบุรี 47 704391 1626387 นางนาตยา ชยัยะ
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โซน x y

1 เมืองสิงห์บุรี 1 ศูนย์เครือข่ายการเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 649523 1649211 นายประสาน นาถวงษ์

2 2 ศูนย์เครือข่ายการผลิตพืชผักปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ท่ี6 ต าบลโพกรวม อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 648403 1641794 เรืออากาศตรีบัญชา เพ็ชรักษ์

3 3 ศูนย์เครือข่ายการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี1 ต าบลโพกรวม อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 647772 1650317 นายเฉลิม ศรีสว่าง

4 4 ศูนย์เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 653598 1643903 นายประพันธ์ สุนทรนันท์

5 5 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงเป็ดไข่ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี1 ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 655332 1643790 นางปุ่น บุษบง

6 6 ศูนย์เครือข่ายการผลิตเห็ดปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 655019 1644596 นาวาเอกศรีรจิต ไตรสิงห์

7 7 ศูนย์เครือข่ายการจัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลหัวไผ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี5 ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 655188 1653165 นายสุนทร เสือสมิง

8 8 ศูนย์เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลต้นโพธ์ิ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 652023 1642080 นายธนาชัย แจ้งสนอง

9 9 ศูนย์เครือข่ายการจัดการศัตรูพืชและการจัดการดินปุ๋ย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี5 ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 651258 1640268 นายทัศนัย ทองศรี

10 10 ศูนย์เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 647064 1649467 นายวิทยา เต่าทอง

11 11 ศูนย์เครือข่ายการเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 645239 1650839 นายจ าเนียร ฉัตรแก้ว

12 12 ศูนย์เครือข่ายการเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 647208 1650432 นายปิยะวัฒน์ แดงแล้ว

13 บางระจัน 1 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอบางระจัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 642314 1643471 นางประจวบ ทับเปีย

14 2 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอบางระจัน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี6 ต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 639795 1643430 นายล าจวน เจริญสุข

15 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลไม้ดัด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี13 ต าบลไม้ดัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 641216 1643526 นายสุนทร ประเสริฐอินทร์

16 4 ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลเชิงกลัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 637863 1649141 นางสาวศิวภรณ์ นภาวรานนท์

17 5 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอบางระจัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี9 ต าบลเชิงกลัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 636104 1650725 นางวัชราภรณ์ ม่วงมา

18 6 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอบางระจัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลโพชนไก่ อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 639565 1648207 นายชยุตม์ โตส าราญ

19 7 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอบางระจัน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลแม่ลา อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 640836 1653438 นายศุภสัณห์ ช่วยบุญ

20 8 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอบางระจัน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี2 ต าบลแม่ลา อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 642972 1652610 นายล าจวน เพ็งบุญ

21 9 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอบางระจัน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี2 ต าบลแม่ลา อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 643007 1652429 นางสังวาล บุญเสือ

22 10 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอบางระจัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลบ้านจ่า อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 638700 1643236 นายวิทยา แก้วเกิด

23 11 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอบางระจัน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี5 ต าบลบ้านจ่า อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 638239 1642701 นายวินัย ทองค า

24 12 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอบางระจัน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี1 ต าบลพักทัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 630008 1652090 นายสมหมาย มีรักษ์

25 13 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลพักทัน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี10 ต าบลพักทัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 633430 1648258 นายสมศักด์ิ นิลเขียว

26 14 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพักทัน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี10 ต าบลพักทัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 633430 1648258 นายนาวินท์ ย้ิมย่อง

27 15 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอบางระจัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลสระแจง อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 634762 1644398 นายกมล แก้วเกิด

28 ค่ายบางระจัน 1 ศูนย์เครือข่ายการจัดการดินปุ๋ยและศัตรูพืชชุมชนต าบลโพทะเล ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี2 ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 634411 1641040 นายสถิตย์ มาตย์ค ามี

29 2 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงแพะเน้ือ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี6 ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 636483 1637458 นายส าริต หาญกิจ

30 3 ศูนย์เครือข่ายไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 636638 1640158 นางสุมลทา อ่ิมส าราญ

ท่ีอยู่
พิกัด

ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดสิงห์บุรี

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ท่ีอยู่

พิกัด
ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดสิงห์บุรี

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

31 4 ศูนย์เครือข่ายการท านาและแปรรูปผลผลิตข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 634332 1638316 นางน้ าค้าง ช่ืนเอ่ียม

32 5 ศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี9 ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 641691 1637324 นายธนวันต์ ชัยรุ่งโรจน์สกุล

33 6 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงจ้ิงหรีดและสะด้ิง ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมู่ท่ี10 ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 639500 1635737 นางสาวนันทนา ข าจันทร์

34 7 ศูนย์เครือข่ายการผลิตน้ าหมักชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี8 ต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 646135 1639315 นางเนตร์ ม่วงงาม

35 8 ศูนย์เครือข่ายการท าเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลท่าข้าม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 647225 1640246 นางสาวออมสิน โชติวรรณ

36 9 ศูนย์เครือข่ายการปลูกผักปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี6 ต าบลท่าข้าม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 646627 1639976 นางสาวกอบกุล สุดใจ

37 10 ศูนย์เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี9 ต าบลท่าข้าม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 647493 1640817 นายสมชาย เพ็ชร์มา

38 11 ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลท่าข้าม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 648681 1638252 นายรุ่งเรือง ไชยมงคล
39 12 ศูนย์เครือข่ายการจัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่าข้าม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี9 ต าบลท่าข้าม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 647582 1641031 นายชาลี บุญค าพงษ์
40 13 ศูนย์เครือข่ายการปลูกผักปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลคอทราย อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 641946 1640546 นายสมศักด์ิ ปล้ืมบุญ

41 14 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงแพะเน้ือ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี6 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 47 630474 1638507 นายมนต์ชัย พรหมศรี

42 พรหมบุรี 1 ศูนย์เครือข่ายการปลูกพืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 654858 1630506 นางสาวจารุวรรณ ศรีเงินทรัพย์ฺ

43 2 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี2 ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 654883 1630331 นายประเสริฐ น่ิมสุพรรณ์

44 3 ศูนย์เครือข่ายการท าเกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 656468 1639222 นางทองชุบ พงษ์ขาว

45 4 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงเต่าซูคาต้า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี4 ต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 654816 1639609 นายสุชาติ วงษะ

46 5 ศูนย์เครือข่ายการเพ่ิมผลผลิตข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี6 ต าบลบางน้ าเช่ียว อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 657579 1635267 นายสุวัฒน์ วรพิมพงษ์

47 6 ศูนย์เครือข่ายการจัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลบ้านหม้อ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี7 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 658874 1633034 นายค ารณ ศรีสุนทร

48 7 ศูนย์เครือข่ายการจัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลบ้านหม้อ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี7 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 656643 1631456 นายอนุวัตร์ ธนกิจการค้า

49 8 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี8 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 655857 1632055 นางรัชพิมพ์พร หมอโอสถ

50 9 ศูนย์เครือข่ายการเกษตรแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 655922 1629240 นายอุดม จ่ันเงิน

51 10 ศูนย์เครือข่ายการจัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลบ้านแป้ง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี5 ต าบลบ้านแป้ง อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 656906 1638531 นางสาววันเพ็ญ สวัสดิพงษ์

52 11 ศูนย์เครือข่ายการท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 653673 1639081 นางสาคร โพธ์ิศรี

53 12 ศูนย์เครือข่ายปศุสัตว์ในครัวเรือน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี3 ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 653228 1639550 นายมนัส ท้วมอุปถัมภ์

54 13 ศูนย์เครือข่ายการเพาะปลูกไม้ผล และแปรรูป ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี3 ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 654256 1639370 นางภัทรา ทองแคล้ว

55 14 ศูนย์เครือข่ายการเพาะเห็ดและการปลูกผักปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลโรงช้าง อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 654634 1634873 นางสาวเพยาว์ น้ าใจสัตย์

56 ท่าช้าง 1 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 647963 1633987 นายชัยยศ สิงห์โต

57 2 ศูนย์เครือข่ายการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี1 ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 650826 1632031 นางสุกัญญา กล้าแข็ง

58 3 ศูนย์เครือข่ายการจัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลถอนสมอ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี5 ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 650611 1634485 นางจารุภา อ่ าสมบูรณ์

59 4 ศูนย์เครือข่ายการจัดการดินปุ๋ย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี3 ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 648209 1632583 นายวีระพล แสวงเจริญ

60 5 ศูนย์เครือข่ายปลูกพืชปลอดภัย (เห็ด) ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ท่ี4 ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 650541 1635435 นางเตือนใจ น้ าใจสัตย์

61 6 ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี1 ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 646448 1632589 นางกุสุมา นาคสุข
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62 7 ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 645690 1634041 นางวัญเพ็ญ อ่อนส าอางค์

63 8 ศูนย์เครือข่ายการจัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลโพประจักษ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี3 ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 646286 1633608 นายวิชัย คงพิทักษ์

64 9 ศูนย์เครือข่ายการผลิตกล้วยหอมคาเวนดิช ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี4 ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 646448 1632589 นายสมบัติ เช้ือนาค

65 10 ศูนย์เครือข่ายด้านบัญชีครัวเรือนเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี หมู่ท่ี2 ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 647509 1634324 นางชนัดดา ใจช านิ

66 11 ศูนย์เครือข่ายการปลูกพืชผักปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ท่ี1 ต าบลโพประจักษ์ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 648300 1636655 นางประสาร วงษ์สมี

67 12 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงแพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี4 ต าบลวิหารขาว อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 648200 1637337 นายไพรัตน์ พูลศรี

68 13 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลพิกุลทอง อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 650841 1635128 นายวิเชียร สว่างเมฆ

69 14 ศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพ่ือสุขภาพ (สมุนไพร) ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี3 ต าบลพิกุลทอง อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 47 650832 1635113 นางอนันต์ ปานดี

70 อินทร์บุรี 1 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงแพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี9 ต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 638088 1663245 นางพาริณี ย้ิมเสถียร

71 2 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี7 ต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 641278 1667026 นางสาวจันทรา ทิพวารี

72 3 ศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่างาม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี8 ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 642269 1663616 นางสุวรรณา สินนุศาสน์
73 4 ศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลท่างาม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ท่ี8 ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 642269 1663616 นายสมเดช วิรณะ

74 5 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงแพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี10 ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 645648 1661223 นายประเสริฐ รุ่งแจ้ง

75 6 ศูนย์เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี8 ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 643285 1664938 นายวิสัย แสงสน

76 7 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 642787 1661988 นายณรงค์ วิมา

77 8 ศูนย์เครือข่ายการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 645038 1656373 นางออมสิน กุลรัตน์

78 9 ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 645947 1657270 นายเฉลียว ร่มล าดวน

79 10 ศูนย์เครือข่ายการปลูกไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี4 ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 646313 1654897 นายอานนท์ พงษ์ช้าง

80 11 ศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี1 ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 647293 1661509 นางหยาดรุ่ง วัชรพลชัย

81 12 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี9 ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 647569 1662717 นายสมชาย สนใจ

82 13 ศูนย์เครือข่ายการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ท่ี4 ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 647757 1660844 นางสาวมาลี แก้วเหล็ก

83 14 ศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่างาม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี10 ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 647598 1662680 นายอุทัย บัวศรีตัน

84 15 ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี9 ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 647221 1663446 นายสมบูรณ์ เรือศรีจันทร์

85 16 ศูนย์เครือข่ายการท าปุ๋ยหมัก น า้หมักชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี1 ต าบลห้วยชัน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 638855 1657364 นายสมศัก กรุ่นทอง

86 17 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงแพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี9 ต าบลห้วยชัน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 634552 1660763 นายนายสน่ัน ทับบุรี

87 18 ศูนย์เครือข่ายการท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลโพธ์ิชัย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 47 652257 1661667 นายกฤตภาส ป้อมเป่ียม
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โซน x y

1 เมืองอ่างทอง 1 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลศาลาแดง(เห็ด) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี3 ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 655882 1614854 นายด ารงไชย ภู่สุวรรณ

2 2 ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรผู้เล้ียงและค้าสัตว์อ่างทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมู่ท่ี3 ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 655717 1613809 นายวีระ โสตรโยม

3 3 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลศาลาแดง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี7 ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 653655 1612939 นางสาวภูชิญา ขนิษฐทอง

4 4 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลป่าง้ิว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลป่าง้ิว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 650726 1615244 นายวิโรจน์ เพ็ชรรักษ์

5 5 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลตลาดกรวด ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี4 ต าบลตลาดกรวด อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 657305 1616892 นายนางสมคิด วรรณลักษณ์

6 6 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลมหาดไทย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี6 ต าบลมหาดไทย อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 650885 1613430 นางมุกดา แสงระยับ

7 7 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบ้านอิฐ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี3 ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 658905 1611929 นายนายสมใจ ช่ืนอารมย์

8 8 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหัวไผ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี8 ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 658356 1610159 นายบุญเลิศ คันธมาศ

9 9 ศูนย์เครือข่ายด้านประมงอ าเภอเมืองอ่างทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 65686 1607201 นายธนพัฒน์ ธินาค

10 10 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลจ าปาหล่อ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี7 ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 653213 1608482 นางกฤตภัค พยุงญาติ

11 11 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโพสะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลโพสะ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 656549 1607685 นายไพศาล เรืองเดช

12 12 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบ้านรี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลบ้านรี อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 660213 1616997 นายไวทยวิชญ์ หอมชะแอม

13 13 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคลองวัว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี4 ต าบลคลองวัว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 652287 1611282 นางสาววิเชียร ศรีสม

14 14 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเล้ียงปลากัดป่า อ าเภอเมืองอ่างทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี4 ต าบลย่านซ่ือ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 656545.15 1616283.8 นายชัยพร ลองซุม

15 15 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลย่านซ่ือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลย่านซ่ือ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 47 656638 1615780 นางสุนีย์ มักผล

16 ไชโย 1 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลจรเข้ร้อง อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 47 658126 1621144 นายวีระศักด์ิ นิลประดิษฐ์

17 2 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาในกระชัง อ าเภอไชโย ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี2 ต าบลจรเข้ร้อง อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 47 657943.01 1621190.8 นายฉลอง สุขทรัพย์

18 3 ศพก.เครือข่ายต าบลไชยภูมิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลไชยภูมิ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 47 655560 1627489 นางเหมือนใจ คงทอง

19 4 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลชัยฤทธ์ิ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 47 658447 1619081 นายสมนึก ดวงประทีป

20 5 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 47 656861 1621438 นางญาณี น่วมเจริญ

21 6 ศูนย์เกษตรปลอดสารพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี7 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 47 654768 1621824 นางนวลลออ คล้ายทอง

22 7 ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี7 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 47 653954 1626073 นายสวง งามนนท์

23 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหลักฟ้า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี2 ต าบลหลักฟ้า อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 47 656968 1623939 นางอมรรัตน์ แพทย์หลักฟ้า

24 9 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลชะไว อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 47 659362 1623212 นายสมนึก ม่วงสีตอง

25 10 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี2 ต าบลตรีณรงค์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 47 659936 1622906 นางสุมาลี ค าบุบผา

26 ป่าโมก 1 ศพก.เครือข่ายต าบลบางปลากด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลบางปลากด อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 47 657653 1604601 นางสาวส าเริง เง่ือนงาม

27 2 ศพก.เครือข่ายหมู่ท่ี5 ต าบลสายทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 47 607995 1547954 นายประเสริฐศักด์ิ จันทร์ทองอยู่

28 3 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาในบ่อดิน อ าเภอป่าโมก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 47 659703.92 1604849.9 นางฉลวย พบพร

29 4 ศพก.เครือข่ายต าบลสายทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 47 660615 1606106 นายราเมศร์ หิรัญโญภาส

ท่ีอยู่
พิกัด

ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์
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ช่ือเกษตรกร

บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

30 5 ศพก.เครือข่ายหมู่ท่ี3ต าบลโรงช้าง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี3 ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 47 657760 1602358 นายส าเริง เมฆสอน

31 6 ศพก.เครือข่ายหมู่ท่ี5ต าบลโรงช้าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 47 658129 1603536 นายเพทาย พุ่มพฤกษ์

32 7 ศพก.เครือข่ายประมงต าบลโรงช้าง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี3 ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 47 658234 1602134 นายภิรม แย้มพลับ

33 8 ศพก.เครือข่ายหมู่ท่ี6ต าบลนรสิงห์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี6 ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 47 652868 1606272 นางพรรณทิพย์ รัตน์อมรชัย

34 9 ศพก.เครือข่ายหมู่ท่ี1ต าบลเอกราช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลเอกราช อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 47 653417 1605593 นายสมบัติ พานทอง

35 10 ศพก.เครือข่ายหมู่ท่ี5ต าบลเอกราช ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี5 ต าบลเอกราช อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 47 654928 1601524 นายกนก แสงสว่าง

36 11 ศพก.เครือข่ายหมู่ท่ี10 ต าบลโผงเผง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี10 ต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 47 656826 1600573 นายประโยชน์ เฉลิมกล่ิน

37 โพธ์ิทอง 1 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต าบลบางพลับ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี4 ต าบลบางพลับ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 651249 1620220 นายชูศักด์ิ หงษ์ทอง

38 2 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรต าบลหนองแม่ไก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลหนองแม่ไก่ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 645701 1626308 นายจิรศักด์ิ สุขใจ

39 3 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธ์ิทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี11 ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 632131 1626546 นางสาวธนิศร พลเสน

40 4 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรต าบลร ามะสัก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี1 ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 636731 1621412 นายประดิษฐ์ โพธ์ิศรีนาค

41 5 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรต าบลร ามะสัก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี10 ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 632138 1626546 นายสุเมธ แน่นหนา

42 6 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรต าบลร ามะสัก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี12 ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 631866 1629707 นายส าเริง ครองตน

43 7 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลร ามะสัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี11 ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 631288 1626673 นายบุญธรรม ขอพ่ึง

44 8 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลร ามะสัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 634016 1621264 นายประเสริฐ มากทรัพย์

45 9 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี4 ต าบลบางระก า อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 658069 1599753 นายธวัชชัย ช่วงโชติ

46 10 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต าบลบางระก า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลบางระก า อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 652053 1628323 นางสาวรฐา ตะเพียนทอง

47 11 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรต าบลโพธ์ิรังนก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลโพธ์ิรังนก อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 649908 1616537 นายพัลลภ ข าวิลัย

48 12 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต าบลองครักษ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี4 ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 652284 1629360 นางสาวจงกล ป่ินเกตุ

49 13 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรต าบลองครักษ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี8 ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 648926 1629345 นายประเสริฐ ม่วงย้อย

50 14 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปสัตว์น้ า และการเล้ียงปลาในบ่อดิน อ าเภอโพธ์ิทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี1 ต าบลโคกพุทรา อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 648790.89 1624376.9 นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธ์ิชัยกิจ

51 15 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต าบลยางช้าย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี11 ต าบลยางช้าย อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 637499 1623844 นางสาวศุภรดา เล้าสุริพงษ์

52 16 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี6 ต าบลทางพระ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 646337 1623387 นางพยง แสนกมล

53 17 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต าบลบางเจ้าฉ่า ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ท่ี6 ต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 652083 1625185 นางอาภา ปรีชากูลย์

54 18 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต าบลค าหยาด ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี2 ต าบลค าหยาด อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 47 641876 1622637 นายอ านาจ ศรีบัวทอง

55 แสวงหา 1 ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมู่ท่ี4 ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 642140 1631433 นายสมชาย เช้ือจอหอ

56 2 ศูนย์เครือข่ายด้านประมงอ าเภอแสวงหา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 639768 1631808 นางสาวกฤษดาพร ทองสมบัติ

57 3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลแสวงหา ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมู่ท่ี11 ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 637546 1634835 นายสมชาย บุญสันต์

58 4 ศูนย์เครือข่ายด้านประมงอ าเภอแสวงหา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี5 ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 642747 1627251 นายอัครเดช โอรสแก้ว
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บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

59 5 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาแบบผสมผสานเพ่ือการท่องเท่ียว อ าเภอแสวงหา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี4 ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 642356.46 1627296.7 นายอักขราพัชร ลายตลับ

60 6 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ต าบลศรีพราน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี4 ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 642231 1627847 นายอักขราพัชร ลายตลับ

61 7 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลบ้านพราน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลบ้านพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 637174 1630314 นายอภิภู พลพัฒธนดล

62 8 ศูนย์เครือช่าย ศพก.ต าบลบ้านพราน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี9 ต าบลบ้านพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 640681 1629685 นายดนัยศักด์ิ ช่างบรรจง

63 9 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ต าบลวังน้ าเย็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี5 ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 632243 1627390 นายขุนตาล ภู่ระหงษ์

64 10 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลสีบัวทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี3 ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 631941 1634368 นายนิพันธ์ สวนดอกไม้

65 11 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลสีบัวทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ท่ี1 ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 635244 1634573 นายสุรเดช บุญอ่ิม

66 12 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลสีบัวทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ท่ี5 ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 636560 1633677 นายปราวิทย์ บุญประสพ

67 13 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลห้วยไผ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 644213 1633881 นายเสน่ห์ พุ่มพิศ

68 14 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลจ าลอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลจ าลอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 47 647339 1630067 นายสนิท บัวอาจ

69 วิเศษชัยชาญ 1 ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมู่ท่ี7 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 643553 1613815 นางยุวดี เสือพันธ์ุเจริญ

70 2 ศพก.เครือข่ายต าบลศาลเจ้าโรงทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 644364 1612803 นายวัชรินทร์ เสนาน้อย

71 3 ศพก.เครือข่ายต าบลท่าช้าง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ท่ี5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 645649 1610839 นายสี เทียนประทีป

72 4 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี1 ต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 645906 1608742 นางสาวตลับเพชร ด้วงประเสริฐ

73 5 ศพก.เครือข่ายต าบลย่ีล้น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลย่ีล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 643036 1615364 นายธีระ ศรีลาธรรม

74 6 ศูนย์เครือข่ายด้านประมงอ าเภอวิเศษชัยชาญ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี7 ต าบลย่ีล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 638613 1611020 นายวิศรุต อ่วมกลัด

75 7 ศพก.เครือข่ายต าบลห้วยคันแหลน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี5 ต าบลห้วยคันแหลน อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 636142 1607725 นายฉลอง คล้ายสังวาลย์

76 8 ศพก.เครือข่ายต าบลคลองขนาก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี2 ต าบลคลองขนาก อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 644969 1609313 นายธีระพล ผุดผ่อง

77 9 ศพก.เครือข่ายต าบลไผ่วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลไผ่วง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 623902 1602302 นายชาญยง กสิผล

78 10 ศพก.เครือข่ายต าบลส่ีร้อย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลส่ีร้อย อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 647511 1607464 นายไชยา จิตต์บรรจง

79 11 ศพก.เครือข่ายต าบลม่วงเต้ีย ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ท่ี8 ต าบลม่วงเต้ีย อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 642460 1617371 นายส ารวย วงษ์สนอง

80 12 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเล้ียงปลากัดไทย อ าเภอวิเศษชัยชาญ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี2 ต าบลม่วงเต้ีย อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 645612.75 1617007.3 ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิพงศ์ คชาศักด์ิ

81 13 ศพก.เครือข่ายต าบลหัวตะพาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี7 ต าบลหัวตะพาน อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 649376 1609841 นายประจวบ กล่ินบุหงา

82 14 ศพก.เครือข่ายต าบลหลักแก้ว ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี2 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 637820 1603532 นายยุคล พูลทอง

83 15 ศพก.เครือข่ายต าบลตลาดใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 47 641824 1608866 นายถนอม ช้างเช้ือ

84 สามโก้ 1 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคอตัน หมู่ 5 ต าบลสามโก้ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี5 ต าบลสามโก้ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 631332 1616291 นายอัครพันธ์ จันทร์หอม

85 2 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนมะม่วง หมู่ 3 ต าบลสามโก้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลสามโก้ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 631046 1617447 นางละมาย นิลเผือก

86 3 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกร่าง หมู่ 4 ต าบลราษฎรพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี4 ต าบลราษฎรพัฒนา อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 638182 1616601 นางสุกัลญา ย้ิมสาระ

87 4 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองผักตบ หมู่ 3 ต าบลราษฎรพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี3 ต าบลราษฎรพัฒนา อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 637290 1616230 นายบุญสืบ การุญวงษ์
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บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก.

จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ อ าเภอ ท่ี ช่ือศูนย์เครือข่าย ประเภทศูนย์

88 5 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไผ่แหลม หมู่ 1 ต าบลราษฎรพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี1 ต าบลราษฎรพัฒนา อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 640873 1614611 นางสมพิศ นาคพนม

89 6 ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการปลูกพืชผัก หมู่ 1 ต าบลอบทม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี1 ต าบลอบทม อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 630629 1615722 นายอนุรักษ์ ชินค า

90 7 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสามขาว หมู่ 2 ต าบลอบทม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี2 ต าบลอบทม อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 634528 1612753 นางเจรจา หลาบงาม

91 8 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน อ าเภอสามโก้ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ท่ี2 ต าบลอบทม อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 634521.16 1613194.6 นางสาวกัญตณา ศรีสุวรรณ์

92 9 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านในไร่ หมู่ 6 ต าบลโพธ์ิม่วงพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ท่ี6 ต าบลโพธ์ิม่วงพันธ์ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 633970 1607809 นายสมเกียรติ ไหลอุดมพานิชย์

93 10 ศูนย์เครือข่ายการปลูกฝร่ัง บ้านท่าชุมนุม หมู่ 4 ต าบลโพธ์ิม่วงพันธ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี4 ต าบลโพธ์ิม่วงพันธ์ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 633485 1610943 นางสาววิสา พูลโคก

94 11 ศูนย์เครือข่ายการปลูกมะม่วงเพ่ือการส่งออก หมู่ 1 ต าบลมงคลธรรมนิมิต ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ท่ี1 ต าบลมงคลธรรมนิมิต อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 631866 1617565 นายสุนทร สมาธิมงคล

95 12 ศูนย์เครือข่ายการปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 5 ต าบลมงคลธรรมนิมิต ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ท่ี5 ต าบลมงคลธรรมนิมิต อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 47 635695 1617271 นายศุภชัย เณรมณี
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