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ศูนย์
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ศัตรูพืช
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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

จดัการ

ศัตรูพืช

ชมุชน 

(ศจช.)

ศูนย์

จดัการดนิ
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เรียนรู้

ดา้นการ

จดัการดนิ

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้นประมง

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้นปศุสตัว์

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้นขา้ว /

 ศูนยข์า้ว

ชมุชน

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้นพืชไร่

ศูนย์

เรียนรู้ดา้น

ไม้ผล

ศูนย์

เรียนรู้ดา้น

ไม้ยนืตน้

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้น

แมลง

เศรษฐกิจ

ศูนย์

ปราชญ์

ชาวบ้าน

ศูนยเ์รียนรู้

เศรษฐกิจ

พอเพียง/

เกษตร

ทฤษฎี

ใหม่/

เกษตร

ผสมผสาน

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้น

มาตรฐาน

การผลติ

ทาง

การเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้ดา้น

เศรษฐกิจ

เกษตร

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้น

สหกรณ์

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้นบัญชี

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้น

ชลประทาน

 / การใช้

น ้าอยา่งรู้

คุณค่า

ศูนย์

ท่องเทีย่ว

เชงิเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้

พืชผัก

ศูนยเ์รียนรู้

ดา้นหม่อน

ไหม

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้นการ

แปรรูป

ผลติผล

ดา้น

การเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้นไม้

ดอกไม้

ประดบั

อ่ืนๆ

1 กาญจนบุรี 23 10 4 0 2 21 8 9 3 1 4 42 6 3 3 0 0 6 11 1 11 0 1 169

2 นครปฐม 3 1 1 3 4 14 0 3 0 0 0 20 5 3 0 1 0 1 18 0 5 0 0 82

3 ประจวบคีรีขนัธ์ 18 8 7 13 10 4 8 4 14 1 0 25 5 0 5 0 0 1 4 2 13 0 5 147

4 เพชรบุรี 14 6 5 0 8 14 2 6 0 0 1 26 4 0 5 0 0 0 5 1 6 0 1 104

5 ราชบุรี 15 5 5 2 13 12 6 10 7 4 6 31 1 5 0 0 0 6 23 1 23 0 0 175

6 สมทุรสาคร 7 1 2 2 0 1 0 2 1 0 0 14 0 0 0 0 0 5 1 0 10 3 0 49

7 สมทุรสงคราม 9 5 1 5 4 1 0 5 8 1 2 8 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 53

8 สุพรรณบุรี 40 10 1 10 8 28 5 6 1 0 0 23 1 0 1 0 0 3 3 0 2 0 22 164

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

ขอ้มูล ณ วนัที ่30 มีนาคม 2564

รายงานสรุปจ้านวน ศพก. เครือขา่ย ระดบัจงัหวดั

ส้านักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรที ่2 จงัหวดัราชบุรี

รวม

ประเภทของศูนยเ์ครือขา่ย

รวมที่ จงัหวดั
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โซน x y

1 เมืองกาญจนบรีุ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลทา่มะขาม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลทา่มะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 553964 1550192 นางสมพิศ เหลืองประมวล

2 2 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทา่มะขาม ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่2 ต าบลทา่มะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 552938 1553600 นางทวิาพร ศรีวรกุล

3 3 ไร่คุณปรีชา หนขูาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทา่มะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 551906 1552742 นายปรีชา หนขูาว

4 4 บา้นสวนณัฐเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 553468 1560206 นายณัฏฐ์พัชรกร พานชิปฐม

5 5 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร บา้นหนองสองตอน ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 554368 1560300 นางจุรีพร เจริญสมบติั

6 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.หนองบวั ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 548701 1554920 นายสมพร เซ่ียงฉิน

7 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองบวั (อ้อย) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 547768 1553875 นายทศพงษ์ คงแถวทอง

8 8 วสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนสวนกิติยาฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 544373 1558239 นาย อาทติย์ นยิมวงษ์

9 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บา้นจันอุย ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 543151 1559461 นางธนกร เมืองเก่า

10 10 การผลิตหนอ่ไม้ฝร่ัง ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลวงัด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 535218 1571941 นายพัฒนา เหมือนมิง่

11 11 ศูนย์เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นหนองสามพราน ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลวงัด้ง อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 535393 1559669 นายพิเชฐ เจริญพร

12 12 กลุ่มเล้ียงผ้ึงบา้นแก่งปลากด ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่5 ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 528255 1569953 นายวสันต์ สุนจิรัตน์

13 13 ศูนย์เรียนรู้บา้นช่องกะเหร่ียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 548616 1544182 นายศุภกร พงษ์สวสัด์ิ

14 14 วสิาหกิจชุมชนผู้ผลิตชาเขียวใบหม่อนถ้ ามังกรทอง ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 555671 1547576 นางกาญจนา คูหากาญจน์

15 15 โครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 552804 1543568 นายสนธชิัย สีสันต์

16 16 บา้นล าทหาร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 525784 1539514 นายประสิทธิ์ คชวงษ์

17 17 วสิาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์เกษตร แปรรูปบา้นตอไม้แดง ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 530277 1545621 นางมัญชุลิกา เดชประทมุ

18 18 การผลิตข้าวโพดหวาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลวงัเย็น อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 549508 1538320 นายศิริชัย ยงอยู่

19 ไทรโยค 1 วสิาหกิจชุมชนคนรักษ์เกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรีุ 47 515223 1558905 นางวมิล โพธิ์มี

20 2 วสิาหกิจชุมชนปา่ชุมชนต าบลลุ่มสุ่ม ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรีุ 47 508697 1558044 นางสาวลาวลัย์ มะเจียกจร

21 3 วสิาหกิจชุมชนไม้ผลและทอ่งเที่ยวบา้นพุตะเคียน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลทา่เสา อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรีุ 47 500425 1579466 นายสมชาย แซ่ตัน

22 4 วสิาหกิจชุมชนศูนย์สาธติการเกษตรร้านค้าชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลทา่เสา อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรีุ 47 498303 1583634 นายวกิิจ แก้วจิตรคงทอง

23 5 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลสิงห์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลสิงห ์อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรีุ 47 524479 1556935 นายยอด อิม่พลับ

24 6 วสิาหกิจชุมชนชาวไร่มันส าปะหลังอ าเภอไทรโยค ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่4 ต าบลสิงห ์อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรีุ 47 525617 1554379 นายรังษี ไผ่สอาด

25 7 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎใีหม่ต าบลไทรโยค ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรีุ 47 488698 1594241 นายลคร สร้อยสน

26 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลวงักระแจะ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรีุ 47 506804 1564160 นางกาญจนา รักษา

27 9 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎใีหม่ต าบลศรีมงคล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรีุ 47 522576 1543618 นายปญัญา ประจงตุ้ม

28 10 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นทุ่งมะเซอย่อร่วมใจ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลบอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรีุ 47 499072 1565379 นางบษุกล อินหนู

29 11 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชพื้นบา้น บา้นบอ้งต้ีบน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลบอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรีุ 47 499348 1555448 นายธนวฒัน ์กรุงจิต

30 บอ่พลอย 1 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบา้นทา่วา้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบอ่พลอย อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 554701 1578590 นายน้ าหวาน ละวา้

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก. 

จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกรล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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31 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองกุม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่11 ต าบลหนองกุม่ อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 552667 1571781 นายสุพล เชือ้วู่หลิม

32 3 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบา้นทา่แจง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองกุม่ อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 548158 1569775 นายรัก หรีหร่อง

33 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นหนองแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองกุม่ อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 554086 1575325 นายเผ่ือ รู้ระวงั

34 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหนิลับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลหนองกุม่ อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 550692 1570713 นางสาวนชิาภา เสียงลอย

35 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นสลอบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลหนองกุม่ อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 539589 1578445 นายสวรรค์ ส าเนยีงเย็น

36 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองรี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลหนองรี อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 544008 1510134 นางสาวเฉลิม อัมพฤกษ์

37 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงบา้นหนองรี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองรี อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 549013 1605643 นายสมเกียรติ บ ารุงเขต

38 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นจงเจริญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลหลุมรัง อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 552578 1596009 นายวสันต์ ตระกูลโอสถ

39 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหนองหวา้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลช่องด่าน อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 551000 1594058 นายวสุธา ศรีภกัดี

40 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลช่องด่าน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลช่องด่าน อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 544130 1597903 นายประเสริฐ แซ่จึง

41 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองกร่าง อ าเภอบอ่พลอย จังหวดักาญจนบรีุ 47 555128 1605772 นางกุลวดี สมบญุ

42 ศรีสวสัด์ิ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 512820 1615977 นายพนม ไคลมี

43 2 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เล้ียงปลากระชังทา่น้ านาสวน ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 509168 1633856 นางพรรณี ยะภา

44 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 518328 1605883 นางสาวศิริพร กะการดี

45 4 กลุ่มผู้ปลูกตะไคร้ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลด่านแม่แฉลบ อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 514590 1612495 นางวาสนา ร่มจ าปา

46 5 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองเปด็ อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 559310 1548283 นายพัฒนพ์งษ์ มงคลกาญจนคุณ

47 6 ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์พืช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 513522.39 1597740 นายชัยวฒัน ์ค ามี

48 7 วสิาหกิจชุมชนสตรีบา้นบนเขาแก่งเรียงแปรรูปของการผลิตทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่3 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 508448 1592568 นางณัฐพร พรหมมา

49 8 กลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาโจด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 523286 1633912 นางมุขดา เอีย่มเจริญ

50 9 กลุ่มผู้เล้ียงไก่ไข่บา้นสามหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 532935 1625506 นางสมใจ ใคร่ครวญ

51 10 กลุ่มผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 537471 1621281 นายสุเชต หวงักุม่

52 11 กลุ่มผู้ปลูกหนอ่ไม้ฝร่ัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลแม่กระบงุ อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 501207 1609833 นางชูศรี เฮงเจริญ

53 12 กลุ่มผู้ปลูกดาวเรือง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลแม่กระบงุ อ าเภอศรีสวสัด์ิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 501662 1610112 นางวจิิตร มังกะโรทยั

54 ทา่มะกา 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลพงตึก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลพงตึก อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 586187 1533911 นายบริุนทร์ จับใจ

55 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลยางม่วง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลยางม่วง อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 589535 1541420 นายณัฐพล ทองร้อยยศ

56 3 ศูนย์เครือข่ายต าบลดอนชะเอม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลดอนชะเอม อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 581449 1545956 นายขวญั บวัรอด

57 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลทา่ไม้ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลทา่ไม้ อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 587894 1539330 นายอนวุชั ทดัสวน

58 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลตะคร้ าเอน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 580504 1545716 นายสามารถ สุขกรม

59 6 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนต าบลตะคร้ าเอน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 580525 1545745 นายวชิาญ บวัจันทร์

60 7 ศูนย์เครือข่ายต าบลทา่มะกา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลทา่มะกา อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 685575 1539323 นางสาวแจ่ม เซ่ียงฉิน

6



โซน x y

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก. 
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ชือ่เกษตรกรล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

61 8 ศูนย์เครือข่ายต าบลทา่เรือ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่88 ต าบลทา่เรือ อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 581449 1545956 นางเหมียวฟ้า ทรงบญุรอด

62 9 ศูนย์เครือข่ายต าบลโคกตะบอง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลโคกตะบอง อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 585553 1531450 นายวเิชียร ฟักปิ่น

63 10 ศูนย์เครือข่ายต าบลดอนขมิน้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลดอนขมิน้ อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 590063 1535696 นายธนภทัร สิทธวิไิล

64 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลอุโลกส่ีหมืน่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลอุโลกส่ีหมืน่ อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 584115 1556453 นายรุ่งศักด์ิ รุ่งสวา่ง

65 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเขาสามสิบหาบ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลเขาสามสิบหาบ อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 580658 1534578 นายอุทยั ม่วงนอ้ย

66 13 ศูนย์เครือข่ายต าบลหวายเหนยีว ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลหวายเหนยีว อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 582145 1539094 นายไพฑูรย์ ศรีแสง

67 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลแสนตอ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลแสนตอ อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 579501 1537676 นายปราโมทย์ โพธิ์เงิน

68 15 ศูนย์เครือข่ายต าบลสนามแย้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลสนามแย้ อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 591393 1542760 นายวโิรจน ์แอ่นศรี

69 16 ศูนย์เครือข่ายต าบลทา่เสา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลทา่เสา อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 587525 1530841 นางณิชมน สกุลณา

70 17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหนองลาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลหนองลาน อ าเภอทา่มะกา จังหวดักาญจนบรีุ 47 589805 1549814 นายวชิา แย้มพวง

71 ทา่ม่วง 1 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมส่งออก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่6 ต าบลวงัขนาย อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 576891 1542770 นายชาตรี ศรีอุดมเดชสกุล

72 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลวงัศาลา อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 47P575417 1547525 นางนพภา กล่ินนิม่

73 3 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทา่ล้อ อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 561184 1546410 ร้อยโทอ านาจ สมรูป

74 4 การเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองขาว อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 566408 166408 นายเพ็ชร บญุรอด

75 5 วสิาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี ต าบลทุ่งทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 567536 1545897 นางสาวสุรัตน ์เทยีมเมฆา

76 6 กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนต าบลเขานอ้ย ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 563970 1535412 นางอารีย์รัตน ์เชือ้วู้หลิม

77 7 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มอนรัุกษ์กล้าไม้บา้นทา่ไม้รวก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่2 ต าบลม่วงชุม อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 566969 1542418 นางสาวมุกดา ภาเวชวงศ์

78 8 ศูนย์จัดศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 567976 1538059 นายสนัน่ ประวงิทรัพย์

79 9 แปรรูปสินค้าเกษตรบา้นไร่หม่รัก ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลพังตรุ อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 570456 1532541 นางสิริกมล พงษ์พัว

80 10 เกษตรสวนเพชร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่6 ต าบลทา่ตะคร้อ อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 570754 1542770 นายโอภาส เกษตรสวนเพชร

81 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอทา่ม่วง อืน่ๆ หมูท่ี่2 ต าบลรางสาล่ี อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 555273 1535533 นางสาวชัญญานชุ อินทบตุร

82 12 วสิาหจิชุมชนผู้ผลิตมะม่วงและทอ่งเที่ยงเชิงเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลหนองตากยา อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 47P562021 1526482 นายก าธร ณัฐพูลวฒัน์

83 13 อ้อยโรงงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่13 ต าบลหนองตากยา อ าเภอทา่ม่วง จังหวดักาญจนบรีุ 47 556641 1532554 นายเซ็นต์ พันธแ์จ่ม

84 ทองผาภมูิ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทา่ขนนุ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลทา่ขนนุ อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 464438 1619939 นายประสูติ วชิาไพบลูย์

85 2 ศูนย์เรียนรู้การผลิตส้มโอต าบลหนิดาด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลหนิดาด อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 472979 1615368 นายสาน ุจีนแส

86 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนิดาด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหนิดาด อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 471059 1615706 นายสมประยุทธ ศรีวฒันา

87 4 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลล่ินถิน่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลล่ินถิน่ อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 474560 1608489 นายวเิชียร บญุพิทกัษ์

88 5 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลล่ินถิน่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลล่ินถิน่ อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 472696 1611179 นายถวลิ ท าศรี

89 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลล่ินถิน่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลล่ินถิน่ อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 474560 1608489 นายวเิชียร บญุพิทกัษ์

90 7 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงบา้นพุถ่อง ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่1 ต าบลล่ินถิน่ อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 472696 1611179 นายถวลิ ท าศรี
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โซน x y

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก. 

จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกรล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

91 8 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นกุยแหย่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่2 ต าบลล่ินถิน่ อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 473122 1608777 นายวเิชียร บญุพิทกัษ์

92 9 ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรบา้นทุ่งนางครวญ ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 476514 1646676 นางสมหมาย เรืองเจริญ

93 10 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปบกุ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 466325 1652901 นายสุรสิทธิ์ ฤกษ์ศักด์ิศรี

94 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลชะแล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 464986 1646656 นายถนดั เณรจาที

95 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสหกรณ์นคิม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลสหกรณ์นคิม อ าเภอทองผาภมูิ จังหวดักาญจนบรีุ 47 477126 1628346 นายนพดล ช่างสาน

96 สังขละบรีุ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองลู ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 429968 1676135 นายโสฬส กระต่าย

97 2 ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎใีหม่บา้นเวยีคะด้ี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 427594 1679075 นายพุทธชาย หลวงวเิศษ

98 3 ศูนย์เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนกองทนุสวนยางพาราหว้ยมาลัย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่6 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 431238 1676694 นายเชวงศักด์ิ สุวรรณมณี

99 4 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 431268 1676642 นายสุรินทร์ สุวรรณทพิย์

100 5 ศูนย์เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนเกษตรต้นน้ าซองกาเรีย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 440004 1683106 นายพิมาน ศิริหงษ์

101 6 ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎใีหม่บา้นหว้ยกบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 432367 1681669 นายศรีโทนประทปี ด้วงสวน

102 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลปรังเผล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลปรังเผล อ าเภอสังขละบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 458840 1652231 นายนลิ การะเวก

103 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลปรังเผล อ าเภอสังขละบรีุ จังหวดักาญจนบรีุ 47 458553 1652284 นายสมาน พิมพิลา

104 พนมทวน 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 0 0 นายกิตติศักด์ิ ด้วงเดช

105 2 ศูนย์เรียนรู้พืชผัก/ พืชไร่/การแปรรูปผลผลิต ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 564878 1567547 นายไพรัตน ์รักเพียร

106 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 569066 1560319 นายฉาย เปรมปรีด์

107 4 ปา่ชุมชนบา้นหว้ยสะพาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 570698 1559503 นายสวง ช านาญก าหนด

108 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่12 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 578759 1565203 นายบญุช่วย ปั้นหยัด

109 6 กลุ่มจมูกข้าวรุ่งอรุณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 570719 1556232 นายจักรพันธ ์สอนใจ

110 7 ศูนย์เรียนรู้หตัถกรรมทอผ้าเล่นสีต าบลทุ่งสมอ ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 571808 1555992 นางสุคันธา บวัซ้อน

111 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 571042 1556938 นางจินตนา สระส าอางค์

112 9 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลดอนเจดีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 574328 1554597 นางบวย ด้วงเดช

113 10 วสิาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบา้นหนองแหน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 577193 1553006 นายบญุมี เนตรสวา่ง

114 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหนองสาหร่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 580164 1558066 นายแรม เชียงกา

115 12 วสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนอ าเภอพนมทวน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่9 ต าบลดอนตาเพชร อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรีุ 47 572485 1566007 นายเอนก มาบญุ

116 เลาขวญั 1 หมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรีุ 47 585540 1602720 นายวรวตัร เปี่ยมทอง

117 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองโสน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรีุ 47 583691 1619251 นายบญุช่วย อุน่ปรี

118 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองประดู่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรีุ 47 586365 1593345 นางวงษ์เดือน ทองยิม้

119 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต าบลหนองปลิง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลหนองปลิง อ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรีุ 47 581101 1623654 นางสมพงษ์ ศรีวเิชียร

120 5 ศูนย์เรียนรู้อ้อยโรงงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลหนองนกแก้ว อ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรีุ 47 570105 1606792 นายประสิทธิ์ เวทยานนท์
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก. 

จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกรล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

121 6 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มพุทราสามรส ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลหนองนกแก้ว อ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรีุ 47 573756 1606954 นายมานสั เจิมสุวรรณ

122 7 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์ไม้ง่าม ไม้พลอง ไม้กระบี่ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลทุ่งกระบ่ า อ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรีุ 47 574282 1611340 นางบวัหวนั แจ๊ดนาลาว

123 8 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเล้ียงไหมต าบลทุ่งกระบ่ า ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลทุ่งกระบ่ า อ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรีุ 47 559914 1622865 นางกานดา จ้อยร่อย

124 9 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตวแ์ละเล้ียงโคเนือ้บา้นหว้ยขาด ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรีุ 47 567819 1621553 นายสมชาย เศรษฐทอง

125 10 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มหนอ่ไม้ฝร่ังบา้นกรับใหญ่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบรีุ 47 571118 1619170 นายภชุงค์ เรืองเชือ้เหมือน

126 ด่านมะขามเต้ีย 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลด่านมะขามเต้ีย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลด่านมะขามเต้ีย อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 536223 1527762 นายประกาศ บษุราคัมกุล

127 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลด่านมะขามเต้ีย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลด่านมะขามเต้ีย อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 536223 1527762 นายประกาศ บษุราคัมกุล

128 3 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มหนอ่ไม้ฝร่ัง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลด่านมะขามเต้ีย อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 544216 1531359 นายศิรพงศ์ กาหลง

129 4 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริบา้นทา่ไม้ยาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลด่านมะขามเต้ีย อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 545086 1530080 นายศิวะพร ปอ้มสกุล

130 5 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนา95 ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลด่านมะขามเต้ีย อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 531306 1527376 นายพงษ์ทร แสนสม

131 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลกลอนโด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 551118 1535885 นายสุวรรณ์ ก้านเหลือง

132 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่แสงสกุลรุ่ง) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 548686.91 1537131 นางสาวกมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์

133 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 545315 1539208 นายสง่า ดงขันตะ

134 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลจรเข้เผือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 533770 1533448 นางวรัิต เพ็ชรปานกัน

135 10 วสิาหกิจชุมชนไผ่ล้อมรัก11 ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่5 ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 527949 1527225 นายโกศล สินประเสริฐ

136 11 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองไผ่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 544075 1523071 นายอนวุฒัน ์วรวงษ์

137 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองไผ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 544075 1523071 นายอนวุฒัน ์วรวงษ์

138 13 วสิาหกิจชุมชนแก้วกานดากาญจนบรีุ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 547065 1524832 นางสาวกานดา จิตต์อารีย์

139 14 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวดักาญจนบรีุ 47 547475 1525037 นายอาทร หอมโปร่ง

140 หนองปรือ 1 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่14 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 552854 1625846 นายสนัน่ ติเยาว์

141 2 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ท านา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 547883 1620320 นายอนชุิต แซ่ล้ิม

142 3 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอดุลกาญจนกิจ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 549431 1614973 นางจิราวรรณ อินทรกุล

143 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองปรือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 549958 1613323 นางสาวขวญัฤดี โอสถ

144 5 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกขนนุ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่15 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 542734 1628431 นางพิกุล อินทรชา

145 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองปลาไหล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 558917 1616286 นายมานะ อินทรมณี

146 7 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกสับปะรด ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 554737 1616865 นายธงชัย ใจหนกัดี

147 8 กลุ่มสายใยรักแหง่ครอบครัว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 558917 1616286 นางบนัรัง อินทรมณี

148 9 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่3 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 554215 1620088 นายกิตติ ชัยกร

149 10 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 557933 1614236 นายสันติ เนยีมประเสริฐ

150 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสมเด็จเจริญ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 536849 1625587 นางส าเนยีง แก้วดอนไพร

9



โซน x y

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก. 

จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกรล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

151 12 แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 535725 1629035 นายเรืองชัย แซ่อึง้

152 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบรีุ 47 533922 1632867 นายชรินทร์ กล่ันแฮม

153 หว้ยกระเจา 1 เกษตรทฤษฏใีหม่บา้นเขาศาลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 570129 1577216 นายประจวบ ทวศีรี

154 2 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 570574 1589745 นายเสนาะ ค ามาก

155 3 มันส าปะหลังแปลงใหญ๋ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลวงัไผ่ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 564359 1594878 นายสยาม ไพศาลภานมุาศ

156 4 ศดปช.บา้นหนองปลิง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 586329 1581621 นายนพดล ดอนสระ

157 5 ศจช.บา้นวงันาค ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 586504 1579761 นางดอกอ้อ หอมทวนลม

158 6 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นเขารักษ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 583192 1577904 นายอุยา ใจตรง

159 7 ศุนย์ข้าวชุมชนบา้นวงันาค ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 586377 1579839 นายกลึง รักศรี

160 8 วสิาหกิจชุมชนเพลินบา้นนา ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่4 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 586529 1579775 นายกฤษณพงศ์ คงควร

161 9 วสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 575097 1579041 นายมงคล เวฬุวราธร

162 10 วสิาหกิจชุมชนเขารักษ์ไรซ์เบอร่ี ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่5 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 581021 1580192 นายเดชา จันทร์บริบรูณ์

163 11 โรงเรียนชาวนาบา้นเขารักษ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 586314 1581607 นายอ านาจ ตาซุ่ย

164 12 โรงเรียนชาวนาบา้นวงันาค ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 584277 1580599 นายจริง หอมทวนลม

165 13 โรงเรียนชาวนาบา้นกรับดอนแสลบ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 581021 1580192 นางสาวพัชรี หมอยาดี

166 14 โรงเรียนชาวนาบา้นหนองปลิง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 586314 1581621 นายสวงิ สัพพะทธุา

167 15 โรงเรียนชาวนาบา้นโปง่สวรรค์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 575773 1583646 นายพัฒชรกิตต์ิ สนองชาติ

168 16 เกษตรทฤษดีใหม่บา้นหว้ยยาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 583539 1583586 นายปรีชา ต้ังพยุงเกียรติ

169 17 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหว้ยยาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรีุ 47 584690 1583586 นายถวลิ สระทองแหง็ด
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โซน x y

1 เมืองนครปฐม 1 บา้นเด่นตาเอีย่ม จิกมีฟ่าร์ม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลตาก้อง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 47 613880.26 1536069.8 นายภานวุฒัน ์กัลยาพิเชฏฐ์

2 2 ศพก.ดอนยายหอม ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 47 615190 1515402 นายยุทธนา มัน่จินดา

3 3 ศพก.ถนนขาด ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลถนนขาด อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 47 617928.7 1525225 นางพิชญา อินทรชาติ

4 4 กลุ่มผู้เล้ียงปลากัดสีปลาสวยงามหนองปากโลง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 47 601009.5 1529645 นายสมชาย ท ากินรวย

5 5 ศพก.สามควายเผือก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลสามควายเผือก อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 47 620369.1 1532726 นายสุพจน ์พยุง

6 6 ศพก.บา้นวงัเย็นใน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลวงัเย็น อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 47 609654 1523299 นายภทัรพงศ์ ปิ่นทองดี

7 7 ศพก.บา้นหนองจอก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่16 ต าบลโพรงมะเด่ือ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 47 603774.1 1535743 นายอภเิชษฐ์ สุขพ่วง

8 8 ศพก.บา้นล าพยา ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลล าพยา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 47 610495 1528135 นางสาวร าพรรณ์ สันติภราภพ

9 9 ศพก.สวนปา่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสวนปา่น อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 47 602496 1521867 นางสุนยี์ นโิกรธา

10 10 ศพก.ทพัหลวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลทพัหลวง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 47 606795 1537821 นางปราณีตศิลป ์จิตรสังวร

11 11 ศพก.หนองงูเหลือม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 47 604200 1539361 นางเบญจา ร้ิวทองชุม่

12 ก าแพงแสน 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 603772 1561832 นายวณิชกรณ์ ศรีหร่ังไพโรจน์

13 2 ศูนย์ ศดปช.กระตีบ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 605656 1562018 นายณรงค์ชาญ รอดดอนไพร

14 3 แปลงใหญ่ข้าวโพดฝักอ่อน ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 595900 1549544 นายสันติ ยีช่วน

15 4 เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 596558 1545664 นายสายยันต์ จันทร์ทรา

16 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นลาดหญ้าไทร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 610362 1537605 นายสุรเดช ค าภร์ี

17 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 610127 1539313 นายพสิษฐ์ เจริญผล

18 7 ปศุสัตวอ์ินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 608030 1539639 นายโกมล อ่อนสด

19 8 วสิาหกิจชุมชนสมาพันธเ์กษตรไทย ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่16 ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 608356 1541114 จ่าเอกสุเมธ ฟูเฟื่อง

20 9 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ทุ่งขวาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 603752 1541677 นายสุธรรม จันทร์อ่อน

21 10 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวบา้นปลักไม้ลาย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 602122 1542493 นายวรพล เจนคจบ

22 11 สวนละมัยพร ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 603808 1541977 นางละมัย สระทองหน

23 12 ศูนย์เครือข่ายประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่22 ต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 612028 1560207 นายสุทธพิงษ์ ฉลาดธญักิจ

24 13 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 610754 1559085 นายวชิัย สระทองโดย

25 14 แปลงใหญ่กล้วยไม้ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 610174 1557064 นายจิรายุส ปนิสุวรรณบตุร

26 15 ศูนย์เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยม่วง อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 611184 1562806 นายสุวทิย์ มีคลองแบง่

27 16 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเพาะเหด็อินทรีย์ก าแพงแสน ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 608372 1549365 นายชลวทิย์ ชินฐิติโรจน์

28 17 ศูนย์เครือข่าย ศพก.วงัน้ าเขียว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลวงัน้ าเขียว อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม 47 612958 1546410 นายประดับ ประทมุแก้ว

29 นครชัยศรี 1 ศพก.ต าบลวดัแค ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวดัแค อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 47 626472 1528487 นายประเทอืง นาคสู่สุข

30 2 ศพก.ต าบลทา่พระยา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทา่พระยา อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 47 624860 1524171 นายสมบรูณ์ กานต์เดชารักษ์

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครปฐม

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

31 3 ศพก.ต าบลศรีษะทอง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลศรีษะทอง อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 47 622136 1528410 นายอดิศักด์ิ พาพรชัย

32 4 ศพก.ต าบลแหลมบวั ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลแหลมบวั อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 47 622961 1533176 นายไพโรจน ์สนสาขา

33 5 ศพก.ต าบลศรีมหาโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลศรีมหาโพธิ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 47 625462 1533426 นายชัยชาญ เข็มทอง

34 6 ศพก.ต าบลดอนแฝก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 47 633822 1531716 นายช านาญ ศรีทองค า

35 7 ศพก.ต าบลหว้ยพลู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 47 634464 1534193 นายเดือน ดวงสร้อยทอง

36 8 ศพก ต าบลวดัละมุด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวดัละมุด อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 47 626845 1537743 นายธวชั คงอยูสุ่ข

37 9 ศพก.ต าบลบางแก้วฟ้า ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลบางแก้วฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 47 632473 1536669 นายสุรพล แก้วแววนอ้ย

38 10 ศพก.ต าบลลานตากฟ้า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 47 633197 1529183 นางสาริศา ปิ่นทองค า

39 ดอนตูม 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 47 616370 1949290 นายวมิล พุ่มพูล

40 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 47 620040 1543257 นางชริยา มีใจดี

41 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหมูท่ี่ 1 ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 47 617682 1539786 นายสมพงษ์ ไพรสีม่วง

42 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหมูท่ี่ 4 ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 47 615167 1542427 นางสาวสุพามาตร์ สุริยาวงษ์

43 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหมูท่ี่ 2 ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 47 612490 1543419 นายพงษ์ชัย แจ้งธรรมมา

44 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหมูท่ี่ 10 ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 47 614420 1543786 นายสุทนิ พูนภญิโญ

45 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลดอนพุทรา อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลดอนพุทรา อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 47 620768 1540547 นางสายสุณี ทมมืด

46 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบา้นหลวง อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 47 624689 1538082 นางสาวบษุยา โพธิ์ทองนาค

47 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 47 619681 1534883 นายทองใบ บรรเทาวงษ์

48 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 1 ต าบลหว้ยด้วน อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยด้วน อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 47 618776 1537848 นางวไิลพร อริยวงศ์

49 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลล าลูกบวั อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลล าลูกบวั อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 47 617724 1547863 นางสาวลดาวลัย์ อนนัถาวร

50 บางเลน 1 ศพก.เครือข่ายบางปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 47 623665 1544357 นายก าจร เพชรยวน

51 2 ศพก.เครือข่ายบางหลวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่19 ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 47 627103 1563394 นางอ าพัน ล้ิมสกุล

52 3 ศพก.เครือข่ายบางระก า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 47 629430 1540180 นายคมชนะ ขวญัเริงใจ

53 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 0 0 0 นางบงัอร จ้อยทองมูล

54 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนิหมูล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลหนิมูล อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 0 0 0 นางบงัอร จ้อยทองมูล

55 6 ศพก.เครือข่ายไทรงาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 47 630159 1559954 นางประจวบ จั่นเรืองงาม

56 7 ศพก.เครือข่ายดอนตูม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 47 619921 1546437 นายสมาน รักษาพราหมณ์

57 8 ศพก.เครือข่ายนลิเพชร ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลนลิเพชร อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 47 636703 1560774 นายสกล ยอดศรีค าบญุ

58 9 ศพก.เครือข่ายบวัปากทา่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบวัปากทา่ อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 47 633043 1563729 นายภาณุวฒัน ์จิตตรีทรง

59 10 ศพก.เครือข่ายคลองนกกระทงุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลคลองนกกระทงุ อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 47 631040 1545681 นางนกนอ้ย ศรีนวลมาก

60 11 ศพก.เครือข่ายล าพญา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 47 627817 1542291 นายมนญู ศรีบญุรอด
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

61 12 ศพก.เครือข่ายไผ่หชู้าง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลไผ่หชู้าง อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 47 619666 1554774 นายสุนทร ก้อนทอง

62 สามพราน 1 ศพก.บางเตย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่6 ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 47 638476 1521802 นายอุบล การะเวก

63 2 ศพก.บางช้าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 47 629623 1515172 นางประหยัด ปานเจริญ

64 3 ศพก.ไร่ขิง (เครือข่าย 1) ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 47 636495 1520213 นายอานพุัทธ ์สุดปฐม

65 4 ศพก.ไร่ขิง (เครือข่าย 2) ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 47 636495 1520213 นายสมศักด์ิ ทดัแช้ม

66 5 ศพก.ไร่ขิง (เครือข่าย 3) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 47 639352 1520966 นายบรรลือศักด์ิ ทองประดิษฐ์

67 6 ศพก.ทา่ตลาด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลทา่ตลาด อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 47 631022 1522637 นายยงยุทธ โหลยค้า

68 7 ศพก.กระทุ่มล้ม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 47 642515 1517473 นายสนอง เนือ่งอาชา

69 8 ศพก.คลองใหม่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 47 629523 1518197 นางจิราภรณ์ นรินทร์นอก

70 9 ศพก.คลองจินดา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 47 624481 1516065 นายนคิม เชยสงวน

71 10 ศพก.ยายชา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 47 633875 1518630 นายธนัฑ์พัฒน ์ธรรมธนจิตต์

72 11 ศพก.อ้อมใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 47 637048 1515204 นางพรรณศิริ ชุนถนอม

73 พุทธมณฑล 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลศาลายา (ศูนย์เครือข่ายฯ) ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 47 638818 1526840 นางสาวจงดี เศรษฐอ านวย

74 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลศาลายา (ศูนย์เครือข่ายฯ) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 47 641775 1528354 นางยุพา ทองสัมฤทธิ ์

75 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลศาลายา (ศูนย์เครือข่ายฯ) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 47 643050 1525796 นางล าพึง ศรีสาหร่าย

76 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคลองโยง (ศูนย์เครือข่ายฯ) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 47 638871 1528404 นายพรภริมย์ อ่อนสัมพันธุ์

77 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคลองโยง (ศูนย์เครือข่ายฯ) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 47 639326 1529748 นางสมทรง ม่วงพารา

78 6 ศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคลองโยง (ศูนย์เครือข่ายฯ) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 47 638614 1534554 นายโดม ฆ้อนเที่ยงธรรม

79 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลมหาสวสัด์ิ (ศูนย์เครือข่ายฯ) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลมหาสวสัด์ิ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 47 637160 1527117 นางอาภรณ์ ช้อยประเสริฐ

80 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลมหาสวสัด์ิ (ศูนย์เครือข่ายฯ) ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลมหาสวสัด์ิ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 47 645158 1525796 นายชัยศรี หลุนเลิศผล

81 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลมหาสวสัด์ิ (ศูนย์เครือข่ายฯ) ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลมหาสวสัด์ิ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 47 637647 1526849 นายวนัชัย สวสัด์ิแดง

82 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลมหาสวสัด์ิ (ศูนย์เครือข่ายฯ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลมหาสวสัด์ิ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 47 638518 1528255 นายเกรียงไกร สวสัด์ิจุ้น
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โซน x y

1 เมืองประจวบคีรีขันธ์ 1 ศูนย์ถ่ายทอดการพัฒนาดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่11 ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 577795 1303471 นางนนัทพร แซ่เหง้

2 2 ศูนย์เรียนรู้การผลิตสับปะรดคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 582732 1305505 นางสาวมะลิ ปานนก

3 3 ศูนย์ถ่ายทอดการพัฒนาดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่9 ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นายด่ิน เพิ่มพูน

4 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นายอร่าม โพธิ์ทอง

5 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 581690 1306053 พันต ารวจโทธ ารงค์ สิงหแ์ก้ว

6 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 578654 1299311 นางกัญญา วริะมุก

7 7 วสิาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์น  ามันมะพร้าวบริสุทธิ์บา้นหนองน  าขาว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 578991 1300805 นางล ายอง เกิดทอง

8 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 สิบเอกสุเทพ ชัยณรา

9 9 ศูนย์ถ่ายทอดการพัฒนาดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 568546 1291987 นายสุเทพ นอ้ยช่อ

10 10 ศูนย์เรียนรู้การผลิตสับปะรดคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 576672 1294899 นายจีรวฒัน ์ล้วนศรีมงคล

11 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 580012 1293228 นายไชโย เก่งตรง

12 12 ศูนย์เรียนรู้การเลี ยงสัตวแ์บบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 นายชัยยศ อุบลนอ้ย

13 13 ศูนย์เครือข่ายจัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 580338 1321751 นางลัดดา ซอหะซัน

14 14 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวนอ้ย จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่15 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 นายธนกฤต เนตรสวา่ง

15 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 นายศิวานยั เจริญศรี

16 16 ศูนย์เรียนรู้การเลี ยงแพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นางดารัฐ โต๊ะวงั

17 17 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่12 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 0 578184 1314216.8 นายสมจิตร อยูพ่ิทกัษ์

18 18 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 577183 1318279 นายสง่า คลับคล้าย

19 19 ศูนย์เรียนรู้การผลิตยางแผ่นคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่9 ต าบลอ่าวนอ้ย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 นายสมจิตร์ งุ่ยไก่

20 20 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลบอ่นอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 594709 1354740 นายนายปราโมทย์ เดชประาท

21 21 ศูนย์เรียนรู้การผลิตสับปะรดคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลบอ่นอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 586755 1324397 นายสุวรรณ หุ่นเก่า

22 22 ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร(วา่นหางจระเข้) ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลบอ่นอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 582784 1327180 นายปติิชัย ปลื มจิตต์

23 23 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลบอ่นอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 นายสุรพล เชื อนลิ

24 24 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลบอ่นอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นายประสิทธิ์ สุขปล่ัง

25 กุยบรีุ 1 ศูนย์เรียนรู้มะพร้าวพันธุ์ดีสวนไทรทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลกุยบรีุ อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 590979 1330527 นายสิทธชิัย ทมิเทยีบ

26 2 พืชอินทรีย์วถิีเกษตรธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลกุยบรีุ อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 591762 1330605 นายสวน คงศรี

27 3 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหนองมะซาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลกุยบรีุ อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 591290 1333767 นายฝ้าย นกแก้ว

28 4 ศดปช.บา้นหนองมะซาง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลกุยบรีุ อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 590880 1333593 นางสาววาสนา เครือแตง

29 5 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บา้นบน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกุยบรีุ อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 593411 1333580 นายสมาน ศิรินนัท์

30 6 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บา้นหนองบวั ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลกุยเหนอื อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 595262 1338537 นางวรรณา แสงนลิ

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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31 7 ศจช.กุยเหนอื ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลกุยเหนอื อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 597481 1338966 นางกัลยา หนเูขียว

32 8 กลุ่มผู้เลี ยงสัตวน์  าทะเล ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลเขาแดง อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 603672 1338848 นายโสฬส เทพพิชิตสมุทร

33 9 ศูนย์เกษตรผสมผสานบา้นดอนมะขาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลดอนยายหน ูอ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 600148 1340634 นายธรณ์ธนัย์ จันชูกล่ิน

34 10 กลุ่มท านาต าบลดอนยายหนู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลดอนยายหน ูอ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 601003 1338626 นายวรีะ หลวงฤทธิ์

35 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 593419 1346309 นายเชาว ์ยิ มใย

36 12 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรนาวลัเปรียง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 593666 1346441 นางดวงพร ราชานาค

37 13 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบา้นวิ่งนอ้ย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 587712 13490644 นายสงวนศักด์ิ เกษมสุขไพศาล

38 14 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ภาคปฏบิติับา้นเขาราง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลสามกระทาย อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 591004 1343358 นายประสงค์ ทองแผ่น

39 15 กลุ่มเลี ยงแพะบา้นรวมไทย ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 570967 1338326 นายบญุล่อง ใหมพูล

40 16 กลุ่มแม่บา้นเกษตรบา้นโปง่กระสัง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 581643 1338420 นางสาววชัราภรย์ แก้วกุย

41 17 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏใีหม่บา้นโปง่กะสัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 582245 1336841 นายสมปลอด พูลสมบติั

42 ทบัสะแก 1 ศูนย์เรียนรู้การเพาะพันธุ์มะพร้าวทบัสะแก อืน่ๆ หมูท่ี่7 ต าบลทบัสะแก อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นายฐิติ ถีถ่้วน

43 2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลทบัสะแก อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 568552 1272561 นายวทิยา สันติสุขไพบลูย์

44 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.3 ต.อ่างทอง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 561191 1263046 นายวชิิต จ้อยร่อย

45 4 ศูนย์เครือข่ายหลักแปลงเรียนรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตวน์  า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นายอดุลย์ วจันา

46 5 ศูนย์เครือข่ายรองแปลงเรียนรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตวน์  า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นายหรัิณย์ ยอดใหญ่

47 6 ศูนย์เครือข่ายรองแปลงเรียนรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตวน์  า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 558018 1266119 นางอ าภา เกตุชนะ

48 7 ศูนย์เรียนรู้การปอ้งกันก าจัดศัตรูพืชบา้นหนองหอย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 553490 1265285 นายสวง ช้างน  า

49 8 ศูนย์เรียนรู้การเลี ยงโคเนื อ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 555565 1269889 นางอวยพร คีรีวเิชียร

50 9 แปลงใหญ่มะพร้าวฝ่ังตะวนัตก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่11 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นายอดุลย์ พุฒใหญ่

51 10 แปลงใหญ่มะพร้าวฝ่ังตะวนัออก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่9 ต าบลอ่างทอง อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นายจ าลอง นกแก้ว

52 11 แปลงใหญ่มะพร้าวบา้นประชาราษฎร์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่11 ต าบลนาหกูวาง อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นายสุชาติ นราเก

53 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นประชาราษฎร์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลนาหกูวาง อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 561289 1267949 นางจันทมิา ตั งมานะกิจ

54 13 แปลงใหญ่มะพร้าวหนองกลางดง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่9 ต าบลนาหกูวาง อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นางสาวพาณิภคั ประดับเงิน

55 14 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผสมผสาน อืน่ๆ หมูท่ี่2 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 563669 1274099 นายวชัรา อรุณเมธี

56 15 ศูนย์เครือข่ายรองแปลงเรียนรู้ด้านการเพาะเลี ยงสัตวน์  า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 559367 1278049 นายยุคลเดช อ่อนนุม่

57 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 563970 1274495 นายฉลวย มีศักด์ิ

58 17 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นทุ่งกลาง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 563970 1274495 นางสาวนสิานาถ มีศักด์ิ

59 18 ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์พืช อืน่ๆ หมูท่ี่6 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 565399 1274099 นายนกุูล ลูกอินทร์

60 19 แปลงใหญ่มะพร้าวเขาสิบแสน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่5 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นายทวศัีกด์ิ จุลเนยีม
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61 20 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.4 ต.แสงอรุณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 570109 1278786 นายประเวศ รุ่งรัศมี

62 21 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นยุบหวาย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 568791 1278171 นางสาวอารมย์ สุจริตรักษ์

63 22 แปลงใหญ่มะพร้าวแสงอรุณ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่4 ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 570109 1278786 นายมารุต หมัน่ทองสุขพร

64 บางสะพาน 1 วสิาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรชุมชนหว้ยทรายขาว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลก าเนดินพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 553396 1240353 นางสมร เปรมเจริญ

65 2 กลุ่มปาลฺมน  ามันแปลงใหญ่อ าเภอบางสะพาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่7 ต าบลก าเนดินพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 554319 1241130 นายสมศักด์ิ ทองถึก

66 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นหนองตาจ่า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลก าเนดินพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 552726 1245433 นายประภาส พ่วงตรง

67 4 ศูนย์เรียนรู้สับปะรดแปลงใหญ่อ าเภอบางสะพาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลก าเนดินพคุณ อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 552502 1245325 นายประภาส พ่วงตรง

68 5 ศูนย์เรียนรู้การเลี ยงผึ งโพรงต าบลพงศ์ประศาสน์ ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่10 ต าบลพงศ์ประศาสน ์อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 553145 1237142 นายชิตร์ ขาวเผือก

69 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชร่อนทอง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 550169 1247138 นางบญุฤทยั วามานนท์

70 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภยัเกษตรกรรุ่นใหม่อ าเภอบางสะพาน ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 544829 1244221 นางสาวศิริรัตน ์ตันเจริญ

71 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานเกษตรกรรุ่นใหม่อ าเภอบางสะพาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 546579 1243115 นายชาคริต อ่อนพับ

72 9 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 543976 1251611 นางสายชล สวนสวรรค์

73 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชต าบลธงชัย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 559567 1256401 นางสาวสายรุ้ง ช่วยชั น

74 11 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลธงชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 558641 1254796 นายประยูร ไพรพล

75 12 ศูนย์เรียนรู้มะพร้าวอินทรีย์ต าบลธงชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 558009 1251384 นางสุริยาวดี กาญจนรัตน์

76 13 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นดอนสูง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 558604 1252545 นายกริช ยิ มละมัย

77 14 ศูนย์เรียนรู้ชาวสวนมะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่3 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 552958 1251323 นายสุพัฒน ์ ค่งเจริญ

78 15 กลุ่มเกษตรกรท าสวนชัยเกษม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่2 ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 554302 1256634 นายสุวทิย์ เหลืองสอาด

79 16 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี ยงสัตวเ์ครือข่ายศวป.ที7่เขาไชยราช ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 543664 1236431 นายเดขา สังข์แก้ว

80 17 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยต าบลทองมงคล ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 539646 1237447 นายศรายุธ คงทะเล

81 18 ศูนย์เรียนรู้มะพร้าวอินทรีย์ต าบลแม่ร าพึง ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 559735 1244057 นายสมหวงั พิมสอ

82 บางสะพานนอ้ย 1 วสิาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลปากแพรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 545346 1221157 นางสาวจีรวรรณ พัฒนท์อง

83 2 ศพก.เครือข่าย(ปล์มน  ามัน) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่8 ต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 549066 1220285 นายทวปี สุขส าราญ

84 3 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี ยงปลานลิ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 54619 1217193 นายแนม แสงทอง

85 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานหมู ่2 ต าบลทรายทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 552757 1219844 นายฉันท ์ค าอุน่สาร

86 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.8 ต.ทรายทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 541537 1217583 นางพรทพิย์ คงดี

87 6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลช้างแรก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 538868 1225763 นางสาวอรรยา เชยชืน่

88 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลช้างแรก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 538868 1225763 นางสาวอรรถยา เชยชืน่

89 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 540035 1234396 นายวนิยั สังข์ด้วง

90 9 ศพก.เครือข่าย(สับปะรด) ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลช้างแรก อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 541153 1230395 นายส าเริง เถาเครือมาศ
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จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

91 10 ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่1 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 539696 1215530 นายธาน ีเชื อทอง

92 11 ศพก.เครือข่าย (ทเุรียน) ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 525958 1216449 นายปรีชา นาควานชิ

93 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 527397 1214256 นายพิทยา ทองแคล้ว

94 13 ศจช.บา้นหนองหนิ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 536198 1213636 นางบญุหว่ง รุ่งเรือง

95 ปราณบรีุ 1 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักหมูท่ี่ 7 บา้นหนองกา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลปราณบรีุ อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 601772 1364769 นายศรีนวล ทพิย์เนตร

96 2 วสิาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรหนองกาพัฒนาสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลปราณบรีุ อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 602222 1365239 นางล ายวน ศิลปแท้

97 3 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมะพร้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่6 ต าบลปราณบรีุ อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 600165 1368376 นายณัฐพล อรชร

98 4 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานบา้นหนองตาหลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลปราณบรีุ อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 597418 1365314 นางสาวบงัอร บวัเกิด

99 5 ศูนย์เรียนรู้การผลิตน  าหมักชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลปราณบรีุ อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 599705 1367065 นางสายจิต บญุพยุง

100 6 วสิาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรเขานอ้ยพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 598860 1368064 นางไพวลัย์ วงัคะฮาด

101 7 วสิาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักคลองอ้อม ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่6 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 599228 1368381 นางบรรจง อินทร์ยงค์

102 8 วสิาหกิจชุมชนผู้เลี ยงสุกรบา้นโรงสูบ-คลองอ้อม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 599740 1369247 นางสาล่ี ใจตรง

103 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลปากน  าปราณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลปากน  าปราณ อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 607736 1367653 นางสาวอุบล จั่นเพชร

104 10 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่9 ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 นางจงรักษ์ เทพรอด

105 11 ชุมนมุสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวนัตก ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่3 ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 นายนนทะชัย โนนพุดซา

106 12 วสิาหกิจชุมชนตามรอยพ่อแบบพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 596968 1365464 นายวโิรจน ์กอนสุข

107 13 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหนองตาแต้ม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 596722 1364846.9 นางสมหมาย กอนสุข

108 14 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมะม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 593233 1368773 นายอนนัต์ชัย กิมใช่ย้ง

109 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ต.หนองตาแต้ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 596595 1364481 นายสุชาติ ล้วนรอด

110 16 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี ยงกวาง ต.วงัก์พง อ.ปราณบรีุ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลวงัก์พง อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 601312 1372040.2 นายสมยศ เผ่าพันธ์

111 17 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี ยงสัตวบ์า้นหนองหอย ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลวงัก์พง อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 603910 1375299 นายจ ารัส ยิ มนอ้ย

112 18 วสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดโรงงานบา้นวงัยาว ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลวงัก์พง อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 600278 1373366 นายจรูญ โพธิ์แก้ว

113 19 วสิาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรวงัยาวพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลวงัก์พง อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 597572 1375944 นางสาวสอิ ง บตุรเจียมใจ

114 20 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลวงัก์พง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลวงัก์พง อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 601998 1368561 นางบญุเตือน สุนทร

115 21 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบา้นเขาจ้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลเขาจ้าว อ าเภอปราณบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 576199 1366624 นายจุฑา แปน้ทอง

116 หวัหนิ 1 สหกรณ์การเกษตรหวัหนิ จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่ ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 นางสาวขนษิฐา บตุรหงส์

117 2 กลุ่มหม่อนไหมหวัหนิ ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่14 ต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 598913 1391196 นายวรัิตน ์สีขาว

118 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 590153 1934682 นายไสว ธปูทบั

119 4 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 599557 1392551 นายปทวิ เรืองอร่าม

120 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินและเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลหนองพลับ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 579560 1387700 นายภญิโญ นคัรามนตรี
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โซน x y
ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

121 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองพลับ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 579617 1393146 นายประเสริฐ มูลเกตุ

122 7 ศูนย์เรียนรู้sหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบา้นไร่เพียงพอดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองพลับ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 573489 1391991 นางพิมพ์นภิา โกณฑา

123 8 ศูนย์เรียนรู้พรานพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 597601 1386265 นายจักรภพ แสงแก้ว

124 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหว้ยมงคล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 584571 1384900 นายสมัย พุทโธ

125 10 ศูนย์เรียนรู้หมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 597276 1381286 นายองอาจ ขุนประเสริฐ

126 11 ศูนย์อนรัุกษ์ชาวนาหวัหนิ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่13 ต าบลทบัใต้ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 598553 1381636 นายประกอบ รุ่งสวา่ง

127 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหว้ยสัตวใ์หญ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยสัตวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 577226 1387689 นายณรงค์ กือเย็น

128 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรียP์GS ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยสัตวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 599653 1385970 นายสมประสงค์ นาคดี

129 14 กลุ่มภพูารามัลเบอร่ี ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่11 ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 561772 1370640 นายวรัิตน ์สุวรรณเกิด

130 15 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นทรายทอง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 573250 1378007 นายสมศักด์ิ เงินยวง

131 16 ศูนย์เรียนรู้หมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงต าบลบงึนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบงึนคร อ าเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 570160 1381545 นายประสงค์ พลอยขาว

132 สามร้อยยอด 1 กลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวสามร้อยยอด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่5 ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 563348 1341062 นายฉัตรชัย ชาโรจน์

133 2 ศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อืน่ๆ หมูท่ี่5 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 593907 1362260 นางสาวนชิาภา สุวรรณนาค

134 3 ศูนย์การผลิตข้าวครบวงจร ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 0 0 นายอรรถพรชัย ใกล้ชิด

135 4 ศูนย์เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 599752 1362823 นายสมาน ขวญัเมือง

136 5 การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 587823 1361393 นายสุชาติ พูลหนองรี

137 6 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 592314 1362876 นายบญุสวย สุวรรณภาพ

138 7 ศูนย้รียนรู้การผลิตแพะเนื อ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 591318 1354082 นายสมัย มีจุ้ย

139 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 588796 1353129 นายสมศักด์ิ อุสะทโก

140 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 592189 1351425 นายธงชัย ธนสมบติั

141 10 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่5 ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 594627 1353526 นายณัฐนนท ์อนรัุกษ์วงค์ศรี

142 11 กลุ่มผู้ปลูกปาล์มน  ามัน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่5 ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 594627 1353526 นายโสพล วฒันากร

143 12 แปรรูปบา้นทุ่งเคล็ด ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 591074 1355504 นางเซ่ียมหงษ์ ภู่ระย้า

144 13 ศูนย์ชีวภณัฑ์บา้นหนองน  ากลัด อืน่ๆ หมูท่ี่5 ต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 591958 1354050 นาย ภาคย์พงศ์ สงวนพันธุ์

145 14 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 592684 1349857 นายชาญชัย สังข์เครือ

146 15 การผลิตสับปะรด ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 586630 1352312 นายน าพล ศรีพนมวลัย์

147 16 การเลี ยงกุง้ขาว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลไร่ใหม่ อ าเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 47 599619 1351822 นายเดชา บรรลือเดช
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โซน x y

1 เมอืงเพชรบุรี 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต ำบลนำพันสำม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 47 610222 1442781 นำยไพโรจน์ หอมภู่

2 2 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชนต ำบลนำพันสำม ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 47 610006 1442921 นำยไชโย จนัทร์แกว้

3 3 ศูนยผ์ลิตพันธุ์ขำ้วชุมชนต ำบลบำงจำก ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลบำงจำก อ ำเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 47 596329 145449 นำงหทัยรัตน์ ปิน่เศียร

4 4 ศูนยถ์ำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรพัฒนำทีดิ่นต ำบลบ้ำนหมอ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่6 ต ำบลบ้ำนหมอ้ อ ำเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 47 600936 1447651 นำยสุกจิ กล่ินกรุ่น

5 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียว์ิถพีอเพียงต ำบลช่องสะแก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลช่องสะแก อ ำเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 47 605907 1449398 นำยสุพจน์ กล่ินพ่วง

6 6 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลต้นมะพร้ำว ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลต้นมะพร้ำว อ ำเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 47 593032 1453127 นำงสมคิด บุญใหญ่

7 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำนต ำบลวังตะโก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลวังตะโก อ ำเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 47 596794 1451521 นำงสำวพรนิภำ พุม่พวง

8 8 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลดอนยำง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลดอนยำง อ ำเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 47 604717 1440868 นำยนันทำ พรำหมณ์น้อย

9 9 วิสำหกจิชุมชนศูนยผ์ลิตพันธุ์ขำ้วชุมชนต ำบลหนองขนำน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลหนองขนำน อ ำเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 47 609788 1439603 นำยระวี รุ่งเรือง

10 10 ศูนยเ์รียนรู้สวนเกษตรผสมผสำนบ้ำนนำดีสมอดำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมอืงเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 47 608552 1443120 นำงสำวชัชพร นำดี

11 เขำยอ้ย 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนสหกรณ์ สหกรณ์กำรเกษตรเขำยอ้ย จ ำกดั ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่3 ต ำบลสระพัง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 589431 1464455 นำยกติติกลุ กนัฑวงศ์

12 2 ศูนยเ์รียนรู้กำรปลูกไมตั้ดดอกต ำบลสระพัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลสระพัง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 588894 1466202 นำยวิเชียร ศรีสอำด

13 3 ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตมะพร้ำวต ำบลบำงเค็ม ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่3 ต ำบลบำงเค็ม อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 591694 1468493 นำยไพฑูรย ์พุม่เจริญ

14 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงอ ำเภอเขำยอ้ย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลบำงเค็ม อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 590496 1469937 นำงสุภำวดี ปิยนุสรณ์

15 5 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลทับคำง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลทับคำง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 590336 1458634 นำงทูน เค้ียมพันธุ์

16 6 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชนต ำบลทับคำง ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต ำบลทับคำง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 590347 1458588 นำยบุญมำ สว่ำงเลิศ

17 7 ศูนยถ์ำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรพัฒนำทีดิ่นต ำบลทับคำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่1 ต ำบลทับคำง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 588988 1460998 นำงสำวบุษยำ เกดิกิง่

18 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ต ำบลทับคำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต ำบลทับคำง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 589748 1461157 นำงอำรสำ อนิทร

19 9 ศูนยเ์รียนรู้กำรเล้ียงสัตว์ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียงต ำบลทับคำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต ำบลทับคำง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 588661 1459285 นำยสอำด หล้ำแหล่ง

20 10 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลหนองปลำไหล ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต ำบลหนองปลำไหล อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 596165 1459377 นำยสนอง พูลสวัสด์ิ

21 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำนในเขตปฏรูิปทีดิ่นต ำบลหนองปรง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลหนองปรง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 586727 1455598 นำงขนิษฐำ ฆอ้นทอง

22 12 วิสำหกจิชุมชนผู้ปลูกพืชหลังนำต ำบลหนองปรง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่6 ต ำบลหนองปรง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 590719 1454676 นำยมนิทร์ ฆอ้นทอง

23 13 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำนต ำบลหนองชุมพล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลหนองชุมพล อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 580610 1465117 นำงเขมณัฎฐ์ บุญมี

24 14 ศูนยเ์รียนรู้กำรปลูกผักอนิทรียต์ ำบลหนองชุมพล ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต ำบลหนองชุมพล อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 581368 1470398 นำยเครือ จนีแส

25 15 ศูนยเ์รียนรู้กำรแปรรูปขนมไทย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่2 ต ำบลหว้ยโรง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 590533 1473479 นำงสมำน กล่ินนำคธนกร

26 16 ศูนยส่์งเสริมและผลิตพันธุ์ขำ้วชุมชนต ำบลหว้ยท่ำช้ำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลหว้ยท่ำช้ำง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 590001 1453103 นำยจมัมลิ เติมพูล

27 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงเกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลหนองชุมพลเหนือ อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 583398 1474178 นำยสำน โพธิ์งำม

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัเพชรบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัเพชรบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

28 18 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ ำบลหนองชุมพลเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหนองชุมพลเหนือ อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวัดเพชรบุรี 47 584350 1474220 นำยกติติพงษ์ จนัทร์ผ่อง

29 หนองหญ้ำปล้อง 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ ำบลหนองหญ้ำปล้อง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 47 574863 1453375 นำงฐำนิญำ พลีไพร

30 2 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชและดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 47 578611 1462431 นำงวรำภรณ์ หมนัมณี

31 3 หมูบ่้ำนเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 47 578611 1462431 นำยเจน ป้อมสิงห์

32 4 วิสำหกจิชุมชนผู้ปลูกสับปะรดหนองหญ้ำปล้อง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่10 ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 47 581525 1456272 นำยสมชำย ทองประเสริฐ

33 5 ศูนยก์ำรจดักำรฟำร์มโคเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต ำบลยำงน้ ำกลัดเหนือ อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 47 570266 1457183 นำยจวน เสน่ติบัง

34 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ ำบลยำงน้ ำกลัดใต้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลยำงน้ ำกลัดใต้ อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 47 575674 1450223 นำยพูน น่วมวัตร

35 7 ศูนยจ์ดักำรศัตรพืชชุมชนต ำบลยำงน้ ำกลัดใต้ (โปร่งวิเชียร) ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลยำงน้ ำกลัดใต้ อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 47 577251 1442697 นำยศุภกร บุญปกป้อง

36 8 ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรในเขตปฏรูิปทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลท่ำตะคร้อ อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 0 0 0 นำยสมผล นิลแร่

37 9 วิสำหกจิชุมชนเหด็เงินล้ำนสำมเรือน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่4 ต ำบลท่ำตะคร้อ อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 47 582611 1450496 นำยวัฒนำ ช่อผกำ

38 10 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชนต ำบลท่ำตะคร้อ ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต ำบลท่ำตะคร้อ อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 47 575589 1455368 นำยอดุลธยำ รักสัตย์

39 11 ธนำคำรปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต ำบลท่ำตะคร้อ อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 47 575589 1455368 นำยสธน สมำนมติร

40 12 วิสำหกจิชุมชนสำมเรือนกรีน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่4 ต ำบลท่ำตะคร้อ อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 47 582580 1449557 นำยอนันตศักด์ิ พัฒนวิบูลย์

41 ชะอ ำ 1 กลุ่มหมอ่นกนิผลชะอ ำ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนหมอ่นไหม หมูท่ี่88 ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 601481 1416051 นำงวรรณ แสงเจริญวัฒนะ

42 2 ศูนย ์จดักำรศัตรูพืชชุมชนชะอ ำ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่88 ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 603768 1412136 นำงส ำอำงค์ จนัทร์เจริญ

43 3 ศูนยเ์ครือขำ่ยเศรษฐกจิพอเพียง บำงเกำ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลบำงเกำ่ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 606563 1421814 นำยบัณฑิต ญำตินุกลู

44 4 ศูนยเ์รียนรู้สหกรณ์ สหกรณ์กำรเกษตรหบุกะพง จ ำกดั ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่8 ต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 598781 1412423 นำงส ำเนำ เกำะเกตุ

45 5 กลุ่มผู้ปลูกผักหบุกะพง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต ำบลเขำใหญ่ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 598725 1412753 นำงขวัญเรือน บุศภคั

46 6 ศูนยเ์ครือขำ่ยเศรษฐกจิพอเพียงหนองศำลำ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลหนองศำลำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 606193 1426175 นำงภำชดำ สังขเ์ศรษฐี

47 7 ศูนยเ์ครือขำ่ยเศรษฐกจิพอเพียงหว้ยทรำยเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลหว้ยทรำยเหนือ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 585342 1403366 นำยจรูญ นวลพลอย

48 8 ศูนยเ์ครือขำ่ยด้ำนปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต ำบลไร่ใหมพ่ัฒนำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 589341 1399132 นำยส ำรอง แตงพลับ

49 9 ศูนยเ์รียนรู้วิสำหกจิชุมชนกลุ่มวัยหวำน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่4 ต ำบลไร่ใหมพ่ัฒนำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 589135 1399658 นำงปนิดำ มลูนำนัด

50 10 ศูนยเ์ครือขำ่ยเศรษฐกจิพอเพียงสำมพระยำ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลสำมพระยำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 598389 1407057 นำงทิพธนำ ปกจติต์

51 11 วิสำหกจิชุมชนผู้ปลูกสับปะรดดอนขนุหว้ย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลดอนขนุหว้ย อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 596041 1421637 นำยกฤษฎำ กำญจนสิน

52 12 กลุ่มผู้ปลูกผักดอนขนุหว้ย ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต ำบลดอนขนุหว้ย อ ำเภอชะอ ำ จงัหวัดเพชรบุรี 47 598716 1426480 นำยพิชัย กล่ินหอม

53 ท่ำยำง 1 ศูนยเ์รียนรู้กำรสหกรณ์ สหกรณ์นิคมท่ำยำง จ ำกดั ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่7 ต ำบลท่ำยำง อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 0 0 นำยช่วย วรรณำ

54 2 ศูนยเ์รียนรู้กำรสหกรณ์ สหกรณ์กำรเกษตรท่ำยำง จ ำกดั ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่5 ต ำบลท่ำยำง อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 0 0 นำยหยนั เยือ่ใย
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55 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลท่ำคอย อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 595602 1425723 นำยธนวัต โสหะทำ

56 4 วิสำหกจิชุมชนสุดยอดเกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่3 ต ำบลท่ำคอย อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 0 0 นำยเสรี โคว้ไล้

57 5 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลท่ำคอย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลท่ำคอย อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 595060 1431419 นำยรังสรรค์ เดชวัน

58 6 วิสำหกจิชุมชนกรีนไดมอนด์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่6 ต ำบลท่ำคอย อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 594002 1425800 นำงสำวสอิง้ น้อยค ำ

59 7 ศูนยป์รำชญ์ชำวบ้ำนท่ำซิก ศูนยป์รำชญ์ชำวบ้ำน หมูท่ี่6 ต ำบลท่ำคอย อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 594431 1425625 นำยประวิทย ์ไมตรีจติร

60 8 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลหนองจอก อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 602770 1426955 นำงอรวรรณ สกลุคูหำสวรรค์

61 9 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลหนองจอก ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลหนองจอก อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 603464 147884 นำงอรวรรณ สกลุคูหำสวรรค์

62 10 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลหนองจอก ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลหนองจอก อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 602780 1426780 นำยมำนพ เกดิแสง

63 11 วิสำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียต์ ำบลท่ำไมร้วก ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่7 ต ำบลท่ำไมร้วก อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 0 0 นำยสำยณัต์ สิทธิโชคธรรม

64 12 ศูนยป์รำชญ์ชำวบ้ำนไร่หลวง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่7 ต ำบลท่ำไมร้วก อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 0 0 นำยวิวิชย ์กรีธำธร

65 13 กลุ่มแมบ่้ำนเกษตรกรสรีชุมแสง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่13 ต ำบลท่ำไมร้วก อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 591240 1423186 นำงสำวปัทมำ สถวิรวงศ์

66 14 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลวังไคร้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลวังไคร้ อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 588670 1428869 นำยมยั จนัทร์กระจำ่ง

67 15 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลวังไคร้ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลวังไคร้ อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 588705 1428860 นำยโต สรรพคง

68 16 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ต ำบลวังไคร้ ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต ำบลวังไคร้ อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 588705 1428860 นำงสำวบุญชู มทีรัพย์

69 17 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตกล้วยน้ ำว้ำคุณภำพ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่3 ต ำบลกลัดหลวง อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 0 0 นำยสรศักด์ิ มโีหมด

70 18 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลท่ำแลง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลท่ำแลง อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 592297 1431769 นำยยงค์ บัวข ำ

71 19 ศูนยเ์รียนรู้กำรปลูกผักพืน้บ้ำน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต ำบลบ้ำนในดง อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 600841 1431548 นำงบังเอญิ ค ำมลู

72 20 วิสำหกจิชุมชนผักพืน้บ้ำนในดง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต ำบลบ้ำนในดง อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 600420 1431336 นำยชัยรัตน์ สีนำค

73 21 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลบ้ำนในดง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต ำบลบ้ำนในดง อ ำเภอท่ำยำง จงัหวัดเพชรบุรี 47 603352 1431005 นำยอ ำพร ทองสุข

74 บ้ำนลำด 1 ศูนยเ์รียนรู้สหกรณ์สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำดจ ำกดั ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่7 ต ำบลบ้ำนลำด อ ำเภอบ้ำนลำด จงัหวัดเพชรบุรี 47 599557 1443104 นำยฟืน้ มลูสมบัติ

75 2 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตกล้วยหอมทองต ำบลต ำหรุ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลต ำหรุ อ ำเภอบ้ำนลำด จงัหวัดเพชรบุรี 47 596120 1440641 นำยสรวัช กล่ินเจริญ

76 3 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลสมอพลือ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่4 ต ำบลสมอพลือ อ ำเภอบ้ำนลำด จงัหวัดเพชรบุรี 47 604633 1444369 นำงสำวนิศำ เอีย่มจนัทร์

77 4 วิสำหกจิชุมชนโคขนุหนองน้ ำลำด ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต ำบลไร่มะขำม อ ำเภอบ้ำนลำด จงัหวัดเพชรบุรี 47 602246 1437844 นำยเล็ก เนตร์กำศักด์ิ

78 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมท่่ำเสน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลท่ำเสน อ ำเภอบ้ำนลำด จงัหวัดเพชรบุรี 47 601609 1443251 นำยสุเวต พรมมเีดช

79 6 วิสำหกจิชุมชนธนำคำรเมล็ดพันธุ์ขำ้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลหนองกะปุ อ ำเภอบ้ำนลำด จงัหวัดเพชรบุรี 47 588288 1443814 นำยบุญชู พุม่จติ

80 7 วิสำหกจิชุมชนทองมว้นน้ ำตำลโตนด ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่9 ต ำบลหนองกะปุ อ ำเภอบ้ำนลำด จงัหวัดเพชรบุรี 47 593203 1443407 นำงสำวเอกรัตน์ แผนเจริญ

81 8 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลหนองกะปุ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต ำบลหนองกะปุ อ ำเภอบ้ำนลำด จงัหวัดเพชรบุรี 47 593223 1442892 นำยแสง เพนเทศ
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัเพชรบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

82 9 วิสำหกจิชุมชนศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลไร่โคก ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลไร่โคก อ ำเภอบ้ำนลำด จงัหวัดเพชรบุรี 47 590739 1449238 นำยเฉลิม ค ำแกว้

83 10 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลไร่สะท้อน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่5 ต ำบลไร่สะท้อน อ ำเภอบ้ำนลำด จงัหวัดเพชรบุรี 47 594461 1439309 นำยประสงค์ หอมชื่น

84 11 วิสำหกจิชุมชนปุย๋อนิทรียต์ ำบลถ้ ำรงค์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่2 ต ำบลถ้ ำรงค์ อ ำเภอบ้ำนลำด จงัหวัดเพชรบุรี 47 598994 1439854 นำยทองอยู ่พุกพวง

85 บ้ำนแหลม 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต ำบลบ้ำนแหลม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลบ้ำนแหลม อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 606125 1458446 นำยรังสรรค์ สรรพอดุม

86 2 แหล่งเรียนรู้กำรเล้ียงสัตว์ประเภทผสมผสำน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต ำบลบ้ำนแหลม อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 607559 1457221 นำงไพรินทร์ จนัทร์โกมล

87 3 ศูนยเ์รียนรู้กำรเกษตรเกลือทะเลไทย อ ำเภอบ้ำนแหลม อืน่ๆ หมูท่ี่9 ต ำบลบ้ำนแหลม อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 607181 1458417 นำยคทำวุท บุญมำ

88 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงโดยวิธีผสมผสำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลบำงขนุไทร อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 610625 1453086 นำยอมัพร โชยำ

89 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้ำนดอนผิงแดด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลบำงขนุไทร อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 609619 1454284 นำยชำญ ทับสี

90 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลบำงขนุไทร อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 610334 1452813 นำยวัฒนำ ผิวขำวปล่ัง

91 7 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลบำงขนุไทร ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่5 ต ำบลบำงขนุไทร อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 609619 1454284 นำยชำญ ทับสี

92 8 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลบำงครก ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต ำบลบำงครก อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 61125 1459166 นำยปรีชำ ศรีเบญจพล

93 9 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลบำงครก ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต ำบลบำงครก อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 602035 1459899 นำยรุ่งโรจน์ พึง่แตง

94 10 ศูนยข์ำ้วชุมขนต ำบลบำงครก ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลบำงครก อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 603151 1457241 นำยบุญเอือ้ นำชะนำง

95 11 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลท่ำแร้ง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต ำบลท่ำแร้ง อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 603010 1456010 นำยอนันต์ บัวงำม

96 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต ำบลท่ำแร้งออก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลท่ำแร้งออก อ ำเภอบ้ำนแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 47 606793 1454795 นำยรำวี หวังขำว

97 แกง่กระจำน 1 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนบ้ำนถ้ ำเสือ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลแกง่กระจำน อ ำเภอแกง่กระจำน จงัหวัดเพชรบุรี 47 5770878 1422584 นำยบุญเลิศ เต็มคอน

98 2 ศูนยเ์รียนรู้กำรพัฒนำทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่2 ต ำบลสองพีน่้อง อ ำเภอแกง่กระจำน จงัหวัดเพชรบุรี 47 568285 1420637 นำยไวพจน์ จนัทร์นำคำ

99 3 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มผู้ผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภำพบ้ำนหว้ยปลำดุก ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่5 ต ำบลสองพีน่้อง อ ำเภอแกง่กระจำน จงัหวัดเพชรบุรี 47 572683 1417332 นำงสมพร อมัฤทธิ์

100 4 ศูนยเ์รียนรู้กำรเกษตรวังจนัทร์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลวังจนัทร์ อ ำเภอแกง่กระจำน จงัหวัดเพชรบุรี 47 590736 1449238 นำยคงเดช บัวเจริญ

101 5 ศูนยเ์รียนรู้กำรเกษตรทฤษฎใีหมอ่ ำเภอแกง่กระจำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลวังจนัทร์ อ ำเภอแกง่กระจำน จงัหวัดเพชรบุรี 47 582157 1429738 นำยวิรัตน์ นุชออ่ง

102 6 กลุ่มผู้ปลูกทุเรียนปลอดภยับ้ำนป่ำเด็ง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลป่ำเด็ง อ ำเภอแกง่กระจำน จงัหวัดเพชรบุรี 47 557529 1393856 นำยประจวบ ชุ่มจติร์

103 7 กลุ่มสหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมหว้ยสัตว์ใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต ำบลป่ำเด็ง อ ำเภอแกง่กระจำน จงัหวัดเพชรบุรี 47 557939 1390434 นำยประจนิต์ เสียงเพรำะ

104 8 ธนำคำรโค-กระบือ ตำมพระรำชด ำริ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต ำบลป่ำเด็ง อ ำเภอแกง่กระจำน จงัหวัดเพชรบุรี 47 556780 1399301 นำยเพลิน ฤทธิ์ถิ
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โซน x y

1 เมอืงราชบุรี 1 วิสาหกจิชุมชนมนตรีพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี ่ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 0 0 0 นายศักรินทร์ คงคา

2 2 กลุ่มเกษตรกรผลิตพืชปลอดภยัอ าเภอเมอืงราชบุรี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 0 0 0 นางพิมพ์ภรัตน์ เอีย่มสุวรรณ์

3 3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเพาะเหด็หหูนูบ้านเชิงสะพาน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลเจดียห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 582088 1499017 นายสละ นิม่นวล

4 4 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (ขา้ว) ต าบลเจดียห์กั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลเจดียห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 583090 1499089 นายวลิต เจริญสมบัติ

5 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลเจดียห์กั ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลเจดียห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 586297 1497534 นายสุริยะ เรไรร้อง

6 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มไมป้ระดับเมอืงโอง่ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่9 ต าบลเจดียห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 0 0 นายสิริดนย ์พิพัฒน์ศุภรกลุ

7 7 กลุ่มแปลงใหญ่เหด็หหูนูต าบลเจดียห์กั(บ้านรางไมแ้ดง) ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลเจดียห์กั อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 0 0 0 นางปราณี อนิทมาตย์

8 8 กลุ่มส่งเสริมทฤษฎใีหม ่ไร่สุขใจ ณ บ้านเฮา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 584960 1491858 นายทินภทัร ฤทธิ์จนัทร์

9 9 กลุ่ม Young Smart Farmer ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองกลางนา อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 0 0 0 นายธนศักด์ิ สุขชัยรังสรรค์

10 10 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนเกษตรปลอดภยับ้านหนองหลวง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 579400 1492248 นางสาวนิรัณชรา สุขไข่

11 11 วิสาหกจิชุมชนเกษตรหว้ยไผ่เพือ่การผลิต ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 0 0 0 นายไชยวิทย ์บัวงาม

12 12 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแพะกา้วหน้าราชบุรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลอา่งทอง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 583559 1487937 นายมฮู ามดั เมฆลอย

13 13 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบ้านหนองนางแพรว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลน  าพุ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 569450 1500613 นายล าพอง ทองประทีป

14 14 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผักและวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 581238 1488942 นายณัฐกจิ บัวบุญเลิศ

15 15 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและวิสาหกจิชุมชนกลุ่มหมหูลุมอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 581921 1487582 นายสุพจน์ สิงหโ์ตศรี

16 16 กลุ่มแมบ่้านทอผ้าพื นเมอืงต าบลดอนแร่ อ าเภอเมอืงราชบุรี ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่2 ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 0 0 0 นางสาวนิภา มณีจนัทร์

17 17 วิสาหกจิชุมชนแพะนมเมอืงโอง่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลเขาแร้ง อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 580771 1505049 นายประหยดั สลับเขยีว

18 18 แปลงใหญ่ขา้ว ต.เกาะพลับพลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลเกาะพลับพลา อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 0 0 นายธวิทย ์กศุลอภบิาล

19 19 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวน  าหอม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลบางป่า อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 593891 1497690 นายวิจติร พ้นภยั

20 20 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มรักษ์ชุมชนเพาะเลี ยงเหด็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลบางป่า อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 595900 1496094 นายปัญญา ตันตระกลู 

21 21 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนคนคลองบางป่า ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลบางป่า อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 47 593580 1497371 นางสาววิภาดา โควินท์

22 22 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเฟรนด์ คอฟฟี ่ต าบลบ้านไร่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 0 0 0 นายธรรมนูญ พรสินชัย

23 จอมบึง 1 การแปรรูปอาหารเพือ่สุขภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 562228 1507927 นางสาวกานต์สินี จติพนมกาญจน์

24 2 การท าปุก๋หมกัจากมลูไส้เดือน ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่4 ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 561612 1506187 นางมทันา แสนณรงค์

25 3 Young Smart Farmer อ าเภอจอมบึง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 562833 1504369 นายอภวิรรษ สุขพ่วง

26 4 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 571414 1514990 นายสมบูรณ์ ว่องประเสริฐ

27 5 การผลิตสารชีวภณัฑ์ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่1 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 575462 1504692 นายล่า กลีุน้อย
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28 6 การเลี ยงสุกร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 555213 1514513 นายวิจติร เสถยีรธีรภาพ

29 7 ผลิตภณ์ัแปรรูปน  าตาลจากออ้ย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 559767 1506962 นายสาโรจน์ ทองหุม้

30 8 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 555649 1510548 นางขวัญตา ศรีประเสริฐ

31 9 แปลงใหญ่สมนุไพนด่านทับตะโก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่13 ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 546346 1507101 นางสาวโสภ ีบัวผัน

32 10 การผลิตอาหารปลอดภยับ้านล าทรายใหญ่ (แปลงใหญ่ผัก ปี 2561) ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 549340 151155 นายสนัน่ สายเอก

33 11 การผลิตมะมว่งเพือ่การส่งออก (แปลงใหญ่มะมว่ง ปี 2560) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลแกม้อน้ อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 550207 1523004 นายขวัญชัย หมืน่จร

34 12 เกษตรทฤษฎใีหม ่และประมง(เลี ยงปลา) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 557798 1506955 นางอษุา พรานพนัส

35 13 ศูนยส่์งเสริมและผลิตพันธุ์ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่14 ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 554956 1508234 นายชูชาติ อนิทร์คง

36 14 ปศุสัตว์ (การเลี ยงแพะ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 557023 1505791 นายยงยทุธ นาคีสินธุ์

37 15 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 553805 1507545 นายสาทิตย ์เปีย่มพิชัย

38 16 ศูนยจ์ดัการศรัตรูพืชชุมชนในพืชผัก/ไมผ้ล ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี 47 552827 1493497 นายอานนท์ ถ  าแกว้

39 สวนผึ ง 1 กลุ่มผู้ผลิตเหด็บ้านนาขนุแสน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสวนผึ ง อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 539686 1499449 นางเพ็ญพักตร์ นพศรี

40 2 กลุ่มผลิตปุย๋หมกับ้านกล้วย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 540853 1499849 นายวิชิต สอนผิว

41 3 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ ต าบลป่าหวาย ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 542344 1504796 นายสุดใจ พระวิเศษ

42 4 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์บ้านทุง่แหลม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 542724 1506992 นางยพุิน ภูสุ่วรรณ

43 5 กลุ่มผู้เลี ยงไกไ่ขบ่้านวังน  าเขยีว ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 542555 1492651 นายประทวน อนงค์ทอง

44 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลท่าเคย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 542551 1492654 นายยศศักด์ิ แสงเงิน

45 7 กลุ่มผู้เพาะเหด็บ้านหนองมะค่า ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่9 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 550218 1498470 นางวาลีย ์ค าดี

46 8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหมอ่นเลี ยงไหมต าบลท่าเคย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 550580 1499301 นางสมพร แกว้คนตรง

47 9 แปลงใหญ่แพะเนื อ อ าเภอสวนผึ ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 551342 1495828 นายยศกร จมุพล

48 10 สวนผึ งไฮโดรฟาร์ม ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 539297 1492755 นายสุรพล อึง่ทอง

49 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านตะโกล่าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 522895 1508723 นางสาวศิริรัตน์ แต่แดงเพชร

50 12 แปลงใหญ่ฝร่ัง อ าเภอสวนผึ ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ ง จงัหวัดราชบุรี 47 536672 1492899 นายธงชัย ตันเฮา

51 ด าเนินสะดวก 1 การเลี ยงชันโรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่7 ต าบลด าเนินสะดวก อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 603348 1499450 นายอภชิาติ ปานมณี

52 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 610439 1499370 นายอนันต์ กอ่เจริญ

53 3 สวนเกษตรแมท่องหยบิ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลศรีสุราษฎร์ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 605853 1494809 นายไพศาล ศรีเอีย่มกลุ

54 4 น  าตาลมะพร้าวจัน่หวาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 605016 1493160 นางพริ มเพรา คลองน้อย
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55 5 การจดัการชมพู่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 606409 149980 นายสมจติร ดอกไมเ้ทศ

56 6 ปุย๋มลูไส้เดือน ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่1 ต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 603709 1499165 นายยทุธพยงค์ โล่เกยีรติคุณ

57 7 อดุมการ์เด้น ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 608552 1502298 นายอดุม ฐิตวัฒนะสกลุ

58 8 การเลี ยงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 598796 1504027 นางสาวศุภรัตน์ ศิริประภาสวัสด์ิ

59 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 599583 1506666 นายสุรินทร์ ดีร่ืน

60 10 การผลิตมะพร้าวครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 598724 1500420 นางสาวนวลลออ เทอดเกยีรติกลุ

61 11 การเลี ยงไกพ่ื นเมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 598277 1499375 นายขวัญยนื ระดมกจิ

62 12 การจดัการมะพร้าวน  าหอม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 602750 1498342 นายบวร ศาลาสวัสด์ิ

63 13 ศูนยก์ารเลี ยงผึ ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่2 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 603071 1496718 นายพรชัย บุปผามาศ

64 14 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 47 602330 1497339 นางบุญญาภา จนัทร์งาม

65 บ้านโป่ง 1 ศูนยก์ารเรียนรู้สวนหลังบ้าน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 592367 1533659 นางสาวนงนุช เสลาหอม

66 2 ปลาสวยงาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 596758 1533435 นางจรรยา พันธุ์สวัสด์ิ

67 3 แปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดับ ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 597194 1533471 นางบรรจง กะสิประเสริฐ

68 4 แปลงใหญ่พืชผัก ต.ท่าผา ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 594718 1532917 นายประสงค์ ทองมลู

69 5 วิสาหกจิชุมชนบ้านรางพลับ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 592671 1536781 นายสนัน่ เตชะดี

70 6 วิสาหกจิชุมชนบ้านหวัทุง่หนองโรงพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 591542 1538617 นายทน สารีสาย

71 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรปากแรต ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลปากแรต อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 595287 1528662 นางสาวออ้มใจ จติต์สนอง

72 8 ปลาสวยงาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลปากแรต อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 595006 1530058 นายก าพล สร้อยแสง

73 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองกบ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลหนองกบ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 599340 1529670 นายเอื อ สวัสด์ิจุน้

74 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองน  าขาว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลดอนกระเบื อง อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 601628 1523308 นายส าเนา หนูกาง

75 11 กลุ่มแพะกา้วหน้าบ้านโป่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลสวนกล้วย อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 556280 1490278 นายคมสันต์ ธรรมประกอบ

76 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลนครชุมน์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลนครชุมน์ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 591570 1522514 นายสุเทพ เสลานนท์

77 13 ปศุสัตว์ (รายบุคคล) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลนครชุมน์ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 594106 1522886 นายประยรูศักด์ิ เสลาคุณ

78 14 เกษตรผสมผสาน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลคุ้งพยอม อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 587545 1524184 นายโกศล วงษ์อยัรา

79 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลคุ้งพยอม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลคุ้งพยอม อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 590442 1524410 นางเดือนเพ็ญ พุม่แยม้

80 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองปลาหมอ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 581957 1525405 นางเกษร พุม่แยม้

81 17 แปลงใหญ่มนัส าปะหลัง ต.เขาขลุง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลเขาขลุง อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 0 570716 1528793 นางสุชาดา ตัณฑเตมยี์

29



โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัราชบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

82 18 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรลาดบัวขาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 590699 1530841 นางพัชรา มะลิทอง

83 19 วิสาหกจิชุมชนพึง่ตนคนพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี 47 561343 1530783 นางสาวรุจริางค์ วงษ์ดารา

84 บางแพ 1 ศูนยเ์พิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอบางแพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 605394 1517557 นายคะนอง โปรักษ์

85 2 ศูนยเ์ครือขา่ยการปลูกผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47  ุ603255 1514073 ว่าทีร้่อยเอกบัญชา หนูเล็ก

86 3 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลวังเยน็ อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 599669 1513228 นายอ านาจ รอดชู

87 4 ศูนยเ์ครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพียงและด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหวัโพ อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 603834 1510469 นายศักด์ิสิทธิ์ แกน่ศักด์ิ

88 5 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลวัดแกว้ อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 507972 1509495 นายวิชาติ เสกอว่ม

89 6 ศูนยเ์ครือขา่ยการปลูกมะพร้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่10 ต าบลวัดแกว้ อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 601598 1507482 นางจฑุารัตน์ ป้านทอง

90 7 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการเพาะเหด็ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลวัดแกว้ อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 599892 1508803 นายกติติ บัวพึง่

91 8 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการแปรรูป (ปลาส้ม) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 608001 1514541 นางสาวจรรยา เค็นแฟง

92 9 ศูนยเ์ครือขา่ยปลูกชมพู ่ฝร่ัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลดอนคา อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 608531 1512123 นายสมชาย เจริญสุข

93 10 ศูนยเ์ครือขา่ยท่องเทีย่วเชิงเกษตร ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลดอนคา อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 612712 1511086 นายวศิน เงินเอนก

94 11 ศูนยเ์ครือขา่ยการปลูกมะมว่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลดอนคา อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 607847 1511873 นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์

95 12 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านดินปุย๋และด้านประมง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลดอนคา อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 609040 1512369 นายจรัล อรุณคีรีวัฒน์

96 13 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการเลี ยงและการแปรรูปปลาสลิด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลโพหกั อ าเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี 47 613003 1507178 นางวันเพ็ญ ทิพยสั์น

97 โพธาราม 1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขา้โพดฝักออ่นต าบลดอนกระเบื อง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลดอนกระเบื อง อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 600055 1521586 นางขนิษฐา คุยข า

98 2 แปลงใหญ่ถัว่เขยีว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 592868 1519348 นายสัจจะ แขม้แขง็

99 3 กลุ่มผู้ปลูกขา้วโพดแปดแถวคลองตาคต ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 593902 1516712 นางสาวส่องศรี โชคไพศาลกลุ

100 4 กลุ่มเกษตรกรบ้านฆอ้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลบ้านฆอ้ง อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 0 0 นางสมคิด โสทธิสงค์

101 5 ศูนยก์ารศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลบ้านสิงห ์อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 594390 1508880 นางสมยงค์ ฮวดมา

102 6 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลบ้านสิงห ์อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 593149 1509784 นายวสันต์ จนัทศร

103 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลบ้านสิงห์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลบ้านสิงห ์อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 ๕๙๓๐๔๐ ๑๕๑๐๖๕๓ นายราชัน สนองค์

104 8 วิสาหกจิชุมชนเจริญสุขรวมมติรเพือ่การเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 592785 1508190 นายบรรจง เจริญสุข

105 9 แปลงใหญ่ออ้ยต าบลคลองขอ่ย ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 588561 1510289 นางสาวเพ็ญศรี กระต่ายทอง

106 10 แปลงใหญ่ถัว่พูต าบลคลองขอ่ย ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลคลองขอ่ย อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 590442 1511126 นายคมสันต์ จนัทร์ใหญ่

107 11 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท านาขา้วพื นนิม่ไทยนิยม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลช าแระ อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 589482 1517727 นายช านาญ หลวงพันเทา

108 12 วิสาหกจิชุมชนการเพาะเหด็ต าบลสร้อยฟ้า ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลสร้อยฟ้า อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 591419 1516341 นางกาญจนากร รอดแป้น
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109 13 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกกระเจีย๊บเขยีวส่งออก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลท่าชุมพล อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 587041 1513843 นางสาวรัชนี แป้นกลัด

110 14 แปลงใหญ่กลุ่มส่งเสริมผลิตพืชผักปลอดภยัจากสารเคมี ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 585748 1512466 นายสมใจ เทพอวยพร

111 15 แปลงใหญ่ผักต าบลบางโตนด ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลบางโตนด อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 587334 1511568 นายธนดล พงษ์โพธิ์

112 16 ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติต าบลเตาปูน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 580612 1521020 นางส าเนียง ฮวดลิ ม

113 17 แปลงใหญ่ขา้วต าบลเตาปูน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 578812 1519784 นายกริช ข าเจริญ

114 18 วิสาหกจิชุมชนใกล้น  าเคียงนาเขาช่องพราน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 582619 1518416 นายอกนิษฐ์ สุทนต์

115 19 แปลงใหญ่ขา้วสหกรณ์การเกษตรโพธาราม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลนางแกว้ อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 583192 1512832 นางสาวเสง่ียม นุตตะโร

116 20 วิสาหกจิชุมชนคลองบางสองร้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 584635 1507606 นายเฉลิม นุชพันธ์

117 21 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านเขานม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 582161 1516402 นายฆาแวน ค าดี

118 22 แปลงใหญ่ไมด้อกต าบลเขาชะงุ้ม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 581034 1516480 นายแมน สุขเจริญ

119 23 เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 596072 1518306 นายวันชัย อารมณ์ดี

120 24 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี 47 564316 1517742 นายจรัญ เกาสังข์

121 ปากท่อ 1 แปลงใหญ่มะมว่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่13 ต าบลทุง่หลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 574433 1484049 นางจรูญ เภกิโสภณ

122 2 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทุง่หลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 576275 1481314 นายชัยอนันต์ เหี ยมหาญ

123 3 ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลทุง่หลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 574433 1484049 นายจาก รวมศิลป์

124 4 วสช.เกษตรปลอดภยัต าบลทุง่หลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทุง่หลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 574963 1483777 นายพิสิษฐ์ กลุโพธิ์ศรี

125 5 กลุ่มเลี ยงแพะนม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลทุง่หลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 579586 1487289 นางสาววาสนา กญุชรรัตน์

126 6 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลวังมะนาว อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 589316 1476189 นายฮวดใช้ พงษ์ทอง

127 7 ไกง่วงราชบุรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 584286 1476994 นางศรีสุนันท์ เดชบุตร

128 8 กลุ่มเลี ยงโคขนุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 587013 1478744 นายธ ารงค์ ทัศนา

129 9 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 586581 1478815 นายพิชิต ทับทิม

130 10 แปลงใหญ่ผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลหนองกระทุม่ อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 579654 1481007 นายช านาญ เทียนนา

131 11 การปลูกพืชหมนุเวียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลหนองกระทุม่ อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 579918 1480151 นายยทุธนา นวมนิม่

132 12 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลป่าไก ่อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 590889 1481743 นางนิษา พยคัฆพันธุ์

133 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลป่าไก่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลป่าไก ่อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 0 0 นางสาวกนิษฐา ยิง่ยงค์

134 14 วสช.กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรวัดยางงาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลวัดยางงาม อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 595362 1483121 นางมาลัย น่วมด้วง

135 15 การปลูกผักหวานป่า ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลอา่งหนิ อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 573026 1492284 นางพอน อนิทนิล
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136 16 ศูนยก์สิกรรม ธรรมชาติ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลอา่งหนิ อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 568329 1488113 นายรวม ศรีสุวรรณ

137 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลอา่งหนิ อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 571393 1491734 นายอ าพล เจริญวัน

138 18 ศพก.(การผลิตพืชผักอนิทรีย)์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลอา่งหนิ อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 563749 1488545 นางวราภรณ์ กานต์ภรีะยศ

139 19 ปลูกขา้วลดต้นทุน,ปลูกพืชหลังนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 4686338 1486282 นายจรัญ ฮันเฮ

140 20 ผักปลอดสารพิศ,ผักไฉโดรโปนิก ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 570230 1464133.5 นางสาวกอ่งกานท์ ประภาพงษ์

141 21 แปลงใหญ่ล าไย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 0 0 นายกฤษดา แสงจนัทร์

142 22 แปลงใหญ่กาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 0 0 นายอานนท์ พรหมแสงใส

143 23 ไร่พรหมรัศมี ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 569348 1473522 นางรัศม ีทับทิมทอง

144 24 ปราชญ์ด้านพืชสวน ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่6 ต าบลยางหกั อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 568063 1468351 นายวิเชียร บุญรอด

145 25 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยยางโทน อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 0 0 นางสาวอนั เปรี ยวหวาน

146 26 Sa-mer farm ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยยางโทน อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 574142 1476634 นางธณัฐตา สว่างพื น

147 27 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยยางโทน อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 578517 1476553 นายค ารณ ลอยลม

148 28 ผักไฮโดรโปนิก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยยางโทน อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 575288 1474274 นายกอเซ็ม สาริกาข า

149 29 กลุ่มผ้าทอไทยทรงด า ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยยางโทน อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 581033 1474895 นางสมนึก เทพธรรม

150 30 การปลูกพืชหมนุเวียน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยยางโทน อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 578781 1476633 นายปรีชา กมิกง

151 31 การปลูกไมผ้ลใหเ้หมาะกบัสภาพพื นที่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยยางโทน อ าเภอปากท่อ จงัหวัดราชบุรี 47 578223 1476827 นายคมสัน บัวเขยีว

152 วัดเพลง 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 593385 1487907 นายไพโรจน์ พจนาท

153 2 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 593355 1487775 นางบัวลอย เสียงไพเราะ

154 3 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าว ปี 2560 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่10 ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 593385 1487907 นายสมเกยีรติ ประพฤติกจิ

155 4 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบุง้จนี ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 593637 1488611 นางวิมล แกว้ทอง

156 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 594697 1484352 นายวันไชย เติมต่อ

157 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 591611 1484534 นายสนอง ทองจาด

158 7 กลุ่มผู้เลี ยงชันโรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่1 ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 596294 1485419 นายรัฐธนินท์ สิริฉตัรวิชัย

159 8 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแมบ่้านเกษตรกรต าบลจอมประทัด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 595666 1485444 นางสาวเบ็ญจมาศ เจยีงแจม่จติ

160 9 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 591611 1484534 นายมานะชัย พงษ์ประยรู

161 10 กลุ่มโคเนื อพื นเมอืงต าบลจอมประทัด ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 592272 1482837 นายสวัสด์ิ เฉือ่ยฉ่ า

162 11 วิสาหกจิชุมชนปุย๋อนิทรียบ์้านดอนตาสน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่8 ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 591611 1484534 นายสนอง ทองจาด
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัราชบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

163 12 วิสาหกจิชุมชนมะพร้าวน  าหอมต าบลจอมประทัด ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 592666 1483967 พันโทนิวัตร์ นรินทร์

164 13 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรจรูญศรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลวัดเพลง อ าเภอวัดเพลง จงัหวัดราชบุรี 47 592600 1487394 นางสาวญาณินี ประภสัสิริ

165 บ้านคา 1 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียบ์้านคา ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 47 546367 1482701 นายระดม แสนชมพู

166 2 แปลงใหญ่สับปะรดผลสดต าบลบ้านคา ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 47 546367 1482701 นายระดม แสนชมพู

167 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านคา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 47 546518 1483606 นายส าเนา เทพสวัสด์ิ

168 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลบ้านคา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่10 ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 47 546444 1483515 นายพีรพล ปีวรบุตร

169 5 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 47 542815 1485723 นายประทีป พวงเครือ

170 6 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 47 550630 1480512 นายล า หล่อหลอม

171 7 แปลงใหญ่สับปะรดผลสดต าบลบ้านบึง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 47 550509 1479055 นางสุรินทร์ ภกัดี

172 8 สหกรณ์การเกษตรตลาดกลางยางพารา กยท.ราชบุรี จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 47 548670 1475933 นายสมชาย ศรีทองเทศ

173 9 วิสาหกจิชุมชนพันจนัทร์หวานละมนุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลหนองพันจนัทร์ อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 47 549404 1489561 นางนุช ถิน่วงษ์มอ่ม

174 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลหนองพันจนัทร์ อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 47 544566 1487815 นายสมชาย อไุกรหงษา

175 11 แปลงใหญ่ต้นแบบ (สับปะรด) ต าบลหนองพันจนัทร์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลหนองพันจนัทร์ อ าเภอบ้านคา จงัหวัดราชบุรี 47 548337 1484759 นายสุบิน เจริญสุข
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โซน x y

1 เมอืงสมทุรสาคร 1 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 630794 1489079 นางธัญภทัร โพธิ์ร่มไทร

2 2 วิสาหกจิชุมชนบ้านบางพลี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 624083 1492325 นางกญัญาลักษณี ทองเขม่น

3 3 วิสาหกจิชุมชนพัฒนาสาครบุรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 621374 1490826 นางสุกญัญา คงมณี

4 4 วิสาหกจิชุมชนบ้านล่างพัฒนากาหลง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 622753 1491487 นางนงคราญ จนิดา

5 5 เกษตรทฤษฎใีหมต่ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลกาหลง อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 622131 1491879 นายพิชาติ ทรัพยศิ์ริ

6 6 วิสาหกจิชุมชนบ้านชายทะเลรางจนัทร์ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 620302 1485654 นางมาเรียม กงมา้

7 7 กลุ่มปุย๋ขีแ้ดดนาเกลือต าบลนาโคก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลนาโคก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 619619 1488955 นายมาโนช มิง่มงคล

8 8 ศจช.ท่าทราย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 631695 1499735 นายสมชัย อศิราสุชีพ

9 9 กลุ่มเล้ียงไส้เดือน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 631882 1499807 นายอเุทน เงินสมบัติ

10 10 วิสาหกจิชุมชนเกษตรปลอดภยับ้านสวนบางปลา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 633064 1503178 นายอเนก ทุมมา

11 11 วิสาหกจิชุมชนสหกรณ์ หมู ่3 โคกขาม ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 646245 1494279 นายเลอพงษ์ จัน่ทอง

12 12 วิสาหกจิชุมชนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ด้วยสมนุไพร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 627495 1501119 นางภารัตน์ศิรินทร์ จอ้ยกลัด

13 13 ศูนยต้์นแบบการปลูกพืชในพืน้ทีดิ่นเค็ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 629877 1494994 นายชูชาติ ธรรมพิทักษ์เดช

14 14 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนเมอืงต าบลบางหญ้าแพรก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 637401 1494214 นายธีระ ศาลากจิ

15 15 เศรษฐกจิพอเพียงเพือ่การเกษตรอยา่งยัง่ยนื ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาคร 47 637809 1495295 นายทิติธร ฤกษ์ดี

16 กระทุม่แบน 1 จดุเรียนรู้การเพิม่มลูค่าผลผลิตทางการเกษตรและขยายพันธุ์พืช ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 635209 1510477 นายเทพมงคล ภูท่อง

17 2 แปลงใหญ่กล้วยไมท้่าไม้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่2 ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 635158 1511338 นายนิพนธ์ อิม่เนรมติรกลุ

18 3 จดุเรียนรู้การเล้ียงปูนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 643534 1510402 นางพิมพ์พิศา สีเปรม

19 4 จดุเรียนรู้สมนุไพรไทย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 642770 1511526 นายปราสาท ส่ือเฉย

20 5 วิสาหกจิชุมชนเกษตรปลอดภยับ้านหนองพะอง ต.สวนหลวง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 643072 1511701 นางถนอมวรรณ สิงหจ์ุย้

21 6 ยวุเกษตรกรโรงเรียนวัดอา่งทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 632546 1508829 นางศุภากร ต้ังจติโชคชัย

22 7 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวบางยางท่ากระบือ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 630748 1511074 นายปกติ บุญเพ็ง

23 8 จดุเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตกล้วยไม้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่12 ต าบลบางยาง อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 632158 1509385 นายวิจยั อริยะวุฒิพันธ์

24 9 จดุเรียนรู้การแปรรูปมะพร้าว(น้ ามะพร้าว) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 638229 1507446 นายสวัสด์ิ กรเพชร์

25 10 แปลงใหญ่ฝร่ัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 627590 1512107 นายธวัช อทุัย

26 11 วสช.นารีรัตน์ขา้วแต๋นน้ าแตงโม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 630427 1511216 นางนารีรัตน์ คงสกลุ

27 12 แปลงใหญ่กล้วยไมห้นองนกไข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่2 ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 630510 1510055 นายเบญจ ปุจฉาการ

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัสมุทรสาคร

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัสมุทรสาคร

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

28 13 ยวุเกษตรกรโรงเรียนวัดหนองนกไข่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 628552 1511460 นายวิชัย อน้มณี

29 14 วิสาหกจิชุมชนขนมหวานบ้านวังนกไข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 627473 1512116 นางรุจลี มณีโชติ

30 15 วิสาหกจิชุมชนท่องเทีย่วชุมชนบ้านวังกไข่ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลหนองนกไข ่อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 627590 1512107 นายสมชาย แช่มชูกลุ

31 16 วสช.บ้านเหด็ขวัญวัลยฟ์าร์ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลท่าเสา อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 636187 1504879 นายถาวัลย ์สายสิทธิ์

32 17 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่าเสา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลท่าเสา อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 631904 1506646 นางสมพร เยีย่มสวัสด์ิ

33 18 วิสาหกจิชุมชนมะพร้าวท่าเสา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลท่าเสา อ าเภอกระทุม่แบน จงัหวัดสมทุรสาคร 47 631904 1506646 นางทองปลอน เยีย่มสวัสด์ิ

34 บ้านแพ้ว 1 กลุ่มยวุเกษตรกรบ้านวังจรเข้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหลักสาม อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 622013 1499404 นางสาวภญิญาพัชญ์ เกตุคชา

35 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหลักสาม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหลักสาม อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 623237 1498983 นายเจริญ หลงเปล่ียว

36 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลโรงเข้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลโรงเข ้อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 614516 1492764 นางสุกญัญา แอนิหน

37 4 วิสาหกจิกลุ่มพัฒนาผู้เล้ียงกุง้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลโรงเข ้อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 615723 1497609 นายสนิท แดงพยนต์

38 5 กลุ่มเกษตรพอเพียงหลักสอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหลักสอง อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 621920 1505482 นายสาธิต สอาดเงิน

39 6 กลุ่มแปลงใหญ่ฝร่ังเจด็ร้ิวหลักสอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลหลักสอง อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 621467 1508573 นางสาววรัชญา ทองดอนใหม่

40 7 กลุ่มยวุเกษตรกรเจด็ร้ิวพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเจด็ร้ิว อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 622657 1508633 นางสาวศศิตา ทับไกร

41 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านปลายคลองเจด็ร้ิว ต าบลเจด็ร้ิว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเจด็ร้ิว อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 622096 1511732 นางกรองทิพย ์สุวรรณพรรณชู

42 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลคลองตัน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลคลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 626195 1508950 นางศรีไพร หอมแช่ม

43 10 กลุ่มยวุเกษตรกรสุนทรีสถติสามคัคีพัฒนาต าบลอ าแพง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 631510 1504536 นายกษิด์เดช พรมทอง

44 11 วิสาหกจิชุมชนพิทักษ์สาคร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 621467 1508573 ว่าทีร้่อยตรีพิทักษ์ พึง่พเดช

45 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลอ าแพง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 629593 1505548 นางวลี มรรคเจริญ

46 13 วิสาหกจิชุมชนขา้วไรซ์เบอร์ร่ีต าบลอ าแพง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 630120 1505318 นางวัฒนา ครุฑเงิน

47 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลสวนส้ม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 631075 1506924 นางพรสรรค์ สงขกลุ

48 15 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลสวนส้ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 631001 1506719 นายสุวรรณ เกษมปาน

49 16 วิสาหกจิชุมชนบ้านคลองส าโรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวัดสมทุรสาคร 47 629983 1507015 นางพนอ ใสนิยม
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โซน x y

1 เมอืงสมทุรสงคราม 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลบางขนัแตก ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 604023 1481941 นายปรีชา ชิณณะวิโรจน์ไพศาล

2 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 602709 1481299 นายเสียง อนิทร์ประเสริฐ

3 3 สถานีวิจยัและพัฒนาประมงจงัหวัดสมทุรสงคราม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 613382.1 1486351.5 นางภมรพรรณ ฉตัรภมูิ

4 4 ศูนยเ์รียนรู้การท าน  าตาลมะพร้าวแท้ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 610093 1482654 นายปรีชา เจีย๊บหยู

5 5 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรหมู ่3 ต าบลบ้านปรก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 607932 1484929 นางสาวสุวรรณา กล่ันแสง

6 6 เศรษฐกจิทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 605183 1484156 นางสาวสินีนาถ ศิรินาวี

7 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลท้ายหาด ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลท้ายหาด อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 605347 1480846 นางนิภา กาฬดิษฐ์

8 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์(ไกไ่ข่) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลท้ายหาด อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 605347 1480846 นางนิภา กาฬดิษฐ์

9 9 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลท้ายหาด อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 605263 1481955 นายสมพร หวังเจริญ

10 10 หมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลท้ายหาด อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 605170 1481390 นางอรุณ งามเผือก

11 11 วิสาหกจิชุมชนไมด้อกไมป้ระดับ(บ้านสวนนุกลู) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลท้ายหาด อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 605347 1480846 นายอทิธิเดช กาฬดิษฐ์

12 12 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์ประมงแมก่ลอง จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่5 ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 606091.8 1479611.7 นายชาญวิทย ์โชติไชยฤทธิ์

13 13 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงสัตว์เฉพาะทาง(การเลี ยงไกไ่ข่) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 607278 1487490 นายสิงห ์ศรีแถลง

14 14 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลคลองเขนิ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 606789 1487350 นายไพรัตน์ สุทธิภบิูรณ์

15 15 ด้านการเลี ยงหอยแครง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลคลองโคน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 605878 1474912 นายวรเดช เขยีวเจริญ

16 16 ด้านการเลี ยงปลากะพง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 611715 1492301 นายสมพงษ์ กล่ันภกัดี

17 17 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 613039 1492269 นางสาวศิริวรรณ ประวัติร้อย

18 18 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือขา่ย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 610093 1487605 นายพัทยา เรไรร้อง

19 บางคนที 1 ศูนยเ์ศรษฐิกจพอเพียงต าบลบางสะแก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 0 13.45303 99.915333 นายมนัส บุญพยงุ

20 2 แปลงใหญ่มะพร้าวแกต่ าบลบางยีร่งค์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลบางยีร่งค์ อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นายสัญญา สุขพิศาล

21 3 วิสาหกจิชุมชนเกษตรสวนนอก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลบางยีร่งค์ อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นางบุปผา ไวยเจริญ

22 4 ศูนยไ์ส้เดือนตาหวาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่10 ต าบลบางยีร่งค์ อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 0 0 0 นายขจรเกยีรติ บรรเลงจติ

23 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางยีร่งค์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่๔ ต าบลบางยีร่งค์ อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 597850 1491231 นายสุชิน เลขาวิจติร

24 6 แปลงใหญ่ส้มโอต าบลโรงหบี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลโรงหบี อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นายชัยยทุธ โพธิไทย

25 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลโรงหบี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่๗ ต าบลโรงหบี อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 600742 1490068 นายสนธยา ชุ่มเกสร

26 8 แปลงใหญ่มะพร้าวต าบลบางคนที ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นายด ารง ธีระพิบูลย์

27 9 ศูนยเ์รียนรู้เศษฐกจิพอเพียงเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 601315 1491386 นางสาวชญานุช วิมลประดิษฐ

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัสมุทรสงคราม

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัสมุทรสงคราม

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

28 10 ศูนยจ์ดัการพืชชุมชนต าบลดอนมะโนรา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลดอนมะโนรา อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 609538 1493234 นายพงศกร โรจน์วิไลย

29 11 ศูนยจ์ััดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางพรม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 602913 1486835 นายสมทรง แสงตะวัน

30 12 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบางคนที จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่8 ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 0 0 0 นายนพดล ธนิกกลุ

31 13 แปลงใหญ่มะพร้าวน  าหอมต าบลจอมปลวก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 604694 1491816 นายชัชวาล ตันเอีย่ม

32 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลจอมปลวก ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่๑ ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 605066 1491137 นายปัญญา อดุมสวัสด์ิ

33 15 ศูนยเ์รียนรู้เศษฐกจิพอเพียงบ้านสารภี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 605320 1490331 นายสุชล สุขเกษม

34 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางนกแขวก ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่๒ ต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 599176 1493526 นางจารุวรรณ ถาวรรัตน์

35 17 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลยายแพง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่๔ ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 603429 1490741 นายวิชาติ คุณประโยชน์

36 18 แปลงใหญ่มะพร้าวต าบลบ้านปราโมทย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลบ้านปราโมทย ์อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นายโสธร ไชยบุตร

37 19 ศูนยก์ารเรียนรู้ทุเรียนสามน  า ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลบ้านปราโมทย ์อ าเภอบางคนที จงัหวัดสมทุรสงคราม 0 596189 1487498 นายเอกชัย เทียนไชย

38 อมัพวา 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลสวนหลวง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลสวนหลวง อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 602328 1484108 นายสมโภชน์ หนูเขยีว

39 2 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรต าบลท่าคา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลท่าคา อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นายนิพล บังแสง

40 3 วิสาหกจิชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร วัดประดู่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลวัดประดู่ อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 594470 1479513 นายจริวัฒน์ ศิริธนะ

41 4 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลวัดประดู่ อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 13.37749 99.72203 นายทวี ทองขาว

42 5 ศูนยเ์พาะเลี ยงชันโรงบ้านสวนภผูา ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่4 ต าบลเหมอืงใหม ่อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นายวสันต์ ภผูา

43 6 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนอนุรักษ์ฟืน้ฟูมะพร้าวครบวงจรต าบลเหมอืงใหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลเหมอืงใหม ่อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 597584 1483726 นายฝน ทรัพยส์มบูรณ์

44 7 แปลงใหญ่ส้มโอต าบลแควออ้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลแควออ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นายสัมพันธ์ จนัทร์ศิริ

45 8 ศูนยเ์ครือขา่ยปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลแควออ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นายนคร สามวัง

46 9 แปลงใหญ่ลิ นจีต่ าบลแควออ้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลแควออ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 601493 1485378 นายอโนชา หลีสุวรรณ

47 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลแควออ้ม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลแควออ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 นางเพรียวภริมย ์สามวัง

48 11 สหกรณ์การเกษตรอมัพวา ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่7 ต าบลแควออ้ม อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นายสมพงษ์ เวชการ

49 12 แปลงใหญ่ส้มโอต าบลปลายโพงพาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นายฟัก จายะกณัร์

50 13 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการเลี ยงปลาสลิด ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 0 596410 1475091 นายปัญญา โตกทอง

51 14 แปลงใหญ่มะพร้าวต าบลแพรกหนามแดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 0 0 นายนมสั บัวหลวง

52 15 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการประมงการเลี ยงกุง้ธรรมชาติแบบเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 598485 1475762 นายสมศักด์ิ แสงสุริยา

53 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลบางนางล่ี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบางนางล่ี อ าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 47 601119 1483665 นายอดิศักด์ิ ช่วงแยม้
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โซน x y

1 เมืองสุพรรณบรีุ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง บา้นค่ายเก่า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 619783 1602131 นางสุภาวดี โพธิ์สุวรรณ์

2 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทบัตีเหล็ก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลทบัตีเหล็ก อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 620495 1597300 นายธรีะนนัต์ โชติบญุ

3 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลระหดั ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลทา่ระหดั อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 623494 1597573 นายสุชาติ สายศิลป

4 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลไผ่ขวาง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 624572 1601040 นายสวา่ง อูพ่ันธุ์

5 5 โรงสีข้าวชุมชนบา้นโคกโคเฒ่า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 627592 1598589 นายบญุเลิศ ทบัทมิทอง

6 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลดอนตาล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 628335 1600203 นายชูชาติ ทองนวม

7 7 โรงสีชุมชนดอนมะสังข์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลดอนมะสังข์ อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 629057 1609144 นายเฉลิมพล ศรีวเิชียร

8 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลพิหารแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลพิหารแดง อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 618871 1604703 นายวชิัย สาตร์ปราง

9 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลพิหารแดง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลพิหารแดง อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 617015 1606303 นายสระ สอดสี

10 10 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นพันต าลึง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลดอนก ายาน อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 614539 1599029 นางสาวดลพร แพนพันธุ์อ้วน

11 11 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหวัไม้ซุง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลดอนโพธิ์ทอง อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 608907 1592939 นายอุดร รูปโฉม

12 12 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแปลงใหญ่ร่วมใจพัฒนา ต าบลบา้นโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลบา้นโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 614497 1607062 นายเฉลิม นิม่นวล

13 13 วถิีชีวติและจิตวญิญาณชาวนาไทย ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลบา้นโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 614085 1602739 นายนทิศัน ์เจริญธรรมรักษา

14 14 กลุ่มเกษตรกรไม้ผลบา้นเขาดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่2 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 610016 1600806 นายสมเดช แตงวงศ์

15 15 กลุ่มผู้ปลูกไม้ผลบา้นหนองศาลา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 606034 1609181 นายบ ารุง ผลมุข

16 16 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบางกุง้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 608262 1598471 นายเกรียงศักด์ิ สง่างาม

17 17 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลศาลาขาว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลศาลาขาว อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 605079 1598104 นายเสริม เสือนุย้

18 18 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสวนแตง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลสวนแตง อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 607449 1594708 นายพิชิต เกียรติสมพร

19 19 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสนามชัย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 622775 1603518 นายค ารณ ดวงจันทร์

20 20 กลุ่มผู้ใช้น้ าบา้นหว้ยหมาก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 622761 1606599 นายอ าไพล นลิน้ าค า

21 21 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหนองขาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลสนามคลี อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 606978 1607013 นายนายสุเมศ ฉิมเพ็ชร

22 เดิมบางนางบวช 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเขาพระ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47  ุ617788 1641193 นายวสุิทธสิาร แตงทอง

23 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเดิมบาง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 617501 1648191 นางสวณีย์ โพธิ์รัง

24 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเดิมบาง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 617501 1648191 นายหลาบ ค าแผง

25 4 เกษตรกรบา้นทา่มะนาว ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 623801 1639613 นางสาวบงัเอิญ เล็กลับ

26 5 แปลงใหญ่ข้าว ต าบลเขาดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลเขาดิน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 623353 1636178 นายสมพงษ์ แก้วนอ้ย

27 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลปากน้ า อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 615051 1652365 นายแวน้ ช้างวงษ์

28 7 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบา้นทา่ทองต าบลปากน้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลปากน้ า อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 613380 1653588 นายทนงศักด์ิ นลินอ้ย

29 8 ศูนย์เครือข่ายด้านประมงต าบลปากน้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลปากน้ า อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 613000 1653678 นายสมศักด์ิ ศรีเนตร

30 9 วสิาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบา้นขุยโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลทุ่งคลี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 630846 1644186 นายผดุง ใยนอ้ย

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสุพรรณบุรี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสุพรรณบุรี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

31 10 ศูนย์เครือข่ายศพก.ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งคลี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 627099 1640515 นางสาวภคนนัท ์ทองขาว

32 11 นาแปลงใหญ่ ต าบลโคกช้าง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลโคกช้าง อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 624551 1649546 นายประจักษ์ แสงอ่อน

33 12 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภณัฑ์ผักตบชวาบา้นหว้ยหวาย ต.โคกช้าง อืน่ๆ หมูท่ี่2 ต าบลโคกช้าง อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 622773 1650051 นางณัฏฐณิชา ดอกมะสัง

34 13 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงโคเนือ้ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลหวัเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 610098 1645777 นายสุวทิย์ น้ าทพิย์

35 14 วสิาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบา้นเขาคีรี ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลหวัเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 613860 1642501 นายชลิต หอมยามเย็น

36 15 แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ต าบลหวันา ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลหวันา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 606797 1643943 นางสุดสายชล จีนสุขแสง

37 16 กลุ่มชาวนาบา้นดอนเก้า ต าบลบอ่กรุ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลบอ่กรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 598548 1647033 นางมะลิ กาฬภกัดี

38 17 นาแปลงใหญ่ ต าบลปา่สะแก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลปา่สะแก อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 603881 1642653 นายวรัิช ทองไพรวรรณ

39 18 วสิาหกิจชุมชนรวมคนรวมพลังสร้างความยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 621952 1640109 นายสมภพ ดาวเรือง

40 19 แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 588328 1651044 นายสาโรช งามสอาด

41 ด่านช้าง 1 วสิาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม อืน่ๆ หมูท่ี่19 ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 575857 1640930 นางวชิรญา เลิศพานชิรังสี

42 2 วสิาหกิจชุมทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบา้นสระบวัก่ า อืน่ๆ หมูท่ี่15 ต าบลหนองมะค่าโมง อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 586825 1642679 นางสายชล เชาวรัตน์

43 3 เกษตรแปลงใหญ่อ้อยบา้นใหม่หนองมะสังข์ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่18 ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 578310 1641021 นางสาวล าใย กาฬภกัดี

44 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนด่านช้าง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่16 ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 563485 1635913 นางขวญัเรือน ค าพา

45 5 กลุ่มผักคะนา้อินทรีย์บา้นหนองยาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยขมิน้ อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 565297 1646100 นายวชิัย แซ่ตัน

46 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหว้ยขมิน้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยขมิน้ อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 564029 1646061 นายส ารวย แก้วฉ่ า

47 7 กลุ่มสตรอวเ์บอร่ีวงัจระเข้ อ. ด่านช้าง ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลองค์พระ อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 542104 1643692 วา่ที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์วรัตน ์เรืองประชา

48 8 กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลวงัคัน อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 574332 1649894 นายพิทกัชัย ทบัทมิทอง

49 9 เกษตรพอเพียงต าบลนคิมกระเสียว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนคิมกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 554619 1644609 นายธาวนิทร์ ลีลาคุณารักษ์

50 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มันส าปะหลัง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 540418 1649837 นายเกือ้ ใจแสน

51 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวติ อืน่ๆ หมูท่ี่6 ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 544471 1643692 นางอิสรีย์ ฮอลล์

52 12 กลุ่มพืชผักและผลไม้ปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านช้าง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 540737 1657506 นายโอภาส บญุชัยสี

53 บางปลาม้า 1 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นลานคา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 622543 1592800 นายศรีไพรัช วงษ์วนัดี

54 2 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงแพะแกะอ าเภอบางปลาม้า ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 624096 1589889 นายศักด์ิศรี เฟื่องฟูลอย

55 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางปลาม้า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 620142 1591790 นายเฉลา นลิวรรณ

56 4 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นตะค่า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลตะค่า อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 625885 1590359 นายสุบนิ ศรีดี

57 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางใหญ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 618502 1583000 นางดวงเดือน เหล่ีอมเพชร

58 6 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลกฤษณา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลกฤษณา อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 627100 1583719 นายยงยุทธ ภู่ระหงษ์

59 7 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลสาลี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลสาลี อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 629964 1582602 นายอดุลย์ ทศิาภาค

60 8 วสิาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหนองแขยง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลไผ่กองดิน อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 634024 1581841 นายวารี นอ้ยส าเนยีง
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสุพรรณบุรี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

61 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลองครักษ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลองครักษ์ อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 630750 1587743 นายนพรัตน ์เจริญผล

62 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลจรเข้ใหญ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 632399 1596251 นายสัญญา พละเลิศ

63 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบา้นแหลม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 623885 1586987 นางสมพร ขันธควร

64 12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะขามล้ม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 613035 1589294 นายด าเนนิ ศรีโปฎก

65 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นโคกโก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 614885 1588124 นายกฤษณพล ศรีโปฎก

66 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นไผ่มุง้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวงัน้ าเย็น อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 608953 1588013 นายชูชาติ เพ็งอ้น

67 15 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลวงัน้ าเย็น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลวงัน้ าเย็น อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 608063 1571362 นางกัญญา โมมินทร์

68 16 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลวดัโบสถ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลวดัโบสถ์ อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 614986 1586544 นายบญุเหลือ วงษ์พันธุ์

69 17 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลวดัดาว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลวดัดาว อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 620784 1584164 วา่ที่ร้อยตรีหญิงน้ าหวาน นยิมทอง

70 18 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ต าบลวดัดาว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลวดัดาว อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 620587 1586106 นายสมจิตร์ ทบัทมิขาว

71 ศรีประจันต์ 1 กลุ่มส่งเสริมผลิตเชือ้เหด็นางฟ้าภฐูาน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลศรีประจันต์ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 629165 1614332 นายนรินทร์ มณีวงษ์

72 2 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 620649 1618229 นายสุพจน ์เพ็งสุวรรณ

73 3 กลุ่มสมาชิกเล้ียงแกะเพื่อชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 620486 1611816 นายธงชัย พุ่มดารา

74 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่6 ต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 622991 1613433 นายอ านาจ แก้วประหลาด

75 5 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบางงาม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 613600 1614122 นายอนสุรณ์ สุพรรณโรจน์

76 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลดอนปรู อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 625159 1624032 นายบญุมา มะลิวลัย์

77 7 วสิาหกิจชุมชนเกษตรเฟรชฟิน อืน่ๆ หมูท่ี่7 ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 629869 1623454 นายปยิะ กิจประสงค์

78 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลปลายนา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลปลายนา อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 631161 1621726 นางสมพิศ ขวญัปลอด

79 9 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลวงัน้ าซับ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 619986 1622303 นายเกรียงไกร แสงพรเลิศ

80 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลวงัยาง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลวงัยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 626273 1609913 นายสถิตย์ มาลัยทอง

81 ดอนเจดีย์ 1 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงกุง้ก้ามกรามในบอ่ดินประจ าอ าเภอดอนเจดีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 608011 1619129 นางสาวภรณ์ชนก พิชิตไพศาล

82 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 602396 1619558 นายก าพล ทองโสภา

83 3 กลุ่มผู้เล้ียงโคเนือ้บา้นหนองหลอด ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 602449 1619403 นายสิงห ์จ าปานลิ

84 4 กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงรักษ์ดอนเจดีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 600427 1619429 นายประดิษฐ์ ปั้นไว้

85 5 วสิาหกิจชุมชนกรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์ อืน่ๆ หมูท่ี่6 ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 602449 1619403 นายประยูร ศรีโพธิ์ทอง

86 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียง หมูท่ี7่ ต าบลหนองสาหร่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 614829 1619702 นายประจักษ์ บานไม่รู้โรย

87 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองสาหร่าย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 608513 1621672 นายบญุศรี มณีวงษ์

88 8 วสิาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพหนองขุมต าบลหนองสาหร่าย อืน่ๆ หมูท่ี่3 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 613282 1621316 นายไตรศักด์ิ ภฆูัง

89 9 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรบา้นหว้ยม้าลอย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 604848 1622308 นายเตียง ชมชืน่

90 10 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนไร่รถ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 607634 1614053 นายสุวทิย์ สวสัดี
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91 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลไร่รถ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลไร่รถ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 602843 1614963 นางเก็บผกา วรีะติภากรณ์

92 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสระกระโจม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 598371 1618669 นางสาวรวง จ าปานลิ

93 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลสระกระโจม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 598824 1618854 นางดวงใจ เกิดสมนกึ

94 14 วสิาหกิจชุมชนเล้ียงโคบา้นดอนกระเพรา อืน่ๆ หมูท่ี่8 ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 589991 1618987 นายวมินต์ สาเปา้

95 15 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทะเลบก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลทะเลบก อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 598668 1624591 นายละเอียด พันธแ์ตง

96 16 กลุ่มผู้เล้ียงโคเนือ้หนองแขมพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลทะเลบก อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 596478 1621813 นายนท ีรามเวทย์

97 17 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชอาหารสัตวแ์ละการเล้ียงโคเนือ้ หมู2่ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลทะเลบก อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 601660 1622266 นายลออง วงษ์เนยีม

98 สองพี่นอ้ง 1 ศูนย์ผลิตพืชคุณภาพดีลาดพลี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลบางเลน อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 617252 1568476 นางสาวใกล้รุ่ง สอนกล่ิน

99 2 กลุ่มเกษตรกรผู้ท านาแปลงใหญ่บา้นช้าง บางตาเถร ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 632873 1570131 นายเขตตะวนั ด าเนือ้ดี

100 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบางตะเคียน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลบางตะเคียน อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 617629 1572544 นายสมปอง แตงดี

101 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบางตะเคียน อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 619540 1572118 นายส ารวย มิง่แก้ว

102 5 ศูนย์จัดการผลิตข้าวต้นทนุต่ า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นกุม่ อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 622153 1577047 นายสายชล ครุฑใจกล้า

103 6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเนนิพระปรางค์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลเนนิพระปรางค์ อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 605809 1571183 นายพิพัฒน ์โตสวน

104 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเนนิพระปรางค์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลเนนิพระปรางค์ อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 605809 1571186 นายบญุสืบ เกิดโภคา

105 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบา้นช้าง อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 623714 1576954 นางทศันยี์ แดงประเสริฐ

106 9 วสิาหกิจชุมชนไข่เค็มสมุนไพรไอโอดีน อืน่ๆ หมูท่ี่3 ต าบลต้นตาล อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 614976 1573203 นางสมพร ปานทองค า

107 10 วสิาหกิจชุมชนพริกแกงบา้นหนองโพธิ์ อืน่ๆ หมูท่ี่6 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 605620 1572573 นางอ าพัน ศรีทอง

108 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทุ่งคอก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 601712 1569759 นายอนวุฒัน ์ช่วงโชติ

109 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นพรสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองบอ่ อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 585954 1571355 นายอ านวย ศรีสุข

110 13 วสิาหกิจชุมชนพุอ้ายดาว อืน่ๆ หมูท่ี่6 ต าบลบอ่สุพรรณ อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 594860 1558634 นายวเิชียร ฉัตรทองดี

111 14 วสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คนพันธ์ุเหนอ่ อืน่ๆ หมูท่ี่8 ต าบลบอ่สุพรรณ อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 587747 1565385 นายบญุมี ตุ้มนลิกาล

112 15 ศูนยืเรียนรู้แปลงใหญ่ผักอินทรีย์บอ่สุพรรณ ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลบอ่สุพรรณ อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 593699 1562212 นายปฐมพงศ์ จาตุพิศาลพงศ์

113 16 วสิาหกิจชุมชนเหด็บษุยมาศ อืน่ๆ หมูท่ี่6 ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 606767 1563755 นางประแนม ส้มเอม

114 17 วสิาหกิจชุมชนทอผ้าบา้นดอนมะนาว อืน่ๆ หมูท่ี่2 ต าบลดอนมะนาว อ าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 609621 1566976 นางสาวบษุตรี ทองเปลียว

115 สามชุก 1 แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 618042 1626529 นายวรัิตน ์อ่อนวมิล

116 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนวงัลึก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลวงัลึก อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 627258 1632456 นายพงษ์พัฒน ์โสขุมา

117 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลวงัลึก อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 620637 1632990 นายสุริยนต์ มโหฬาร

118 4 วสิาหกิจชุมชนทา่กะพี้เกษตรปลอดภยั อืน่ๆ หมูท่ี่9 ต าบลวงัลึก อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 624184 1630522 นายสมสกุล ตันวเิชียรศรี

119 5 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวเหนยีวสหกรณ์การเกษตรสามชุก ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่6 ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 617339 1632347 นายวเิชียร อินทร์สวา่ง

120 6 นาแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหนองผักนาก อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 611946 1632776 นายยอด อินสวา่ง
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121 7 ฟาร์มชุมชนต าบลบา้นสระ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 610666 1625274 นายค ารณ บญุศรี

122 8 วสิาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษบา้นดงโมกข์ อืน่ๆ หมูท่ี่8 ต าบลบา้นสระ อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 607501 1627535 นายสมเกียรติ สวา่งศรี

123 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองสะเดา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 606635 1635768 นายวชิา ทองโสภา

124 10 วสิาหกิจชุมชนกองทนุปุ๋ยเคมีบา้นหวักระบงั อืน่ๆ หมูท่ี่1 ต าบลกระเสียว อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 609815 1641173 นางสมจิตร น้ าแก้ว

125 11 วสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกต าบลกระเสียว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลกระเสียว อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 613121 1637020 นายประสงค์ มะลิทอง

126 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลกระเสียว อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกระเสียว อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 610180 1639085 นางไพรัช แสงสุวรรณ

127 13 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลกระเสียว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลกระเสียว อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 613967 1637098 นายพยุง มะลิทอง

128 อูท่อง 1 วสิาหกิจชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์เกษตรต าบลอูท่อง ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลอูท่อง อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 594464 1587460 นางมะลิ มณเฑียร

129 2 วสิาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น อืน่ๆ หมูท่ี่10 ต าบลอูท่อง อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 595692 1590780 นางแวว สวา่งแจ้ง

130 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสระยายโสม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลสระยายโสม อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 596539 1580106 นายสุนทร เล่ียมใจดี

131 4 วสิาหกิจชุมชนสวนกล้วยอูท่อง อืน่ๆ หมูท่ี่14 ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 592427 1585877 นางสาวสุดาวรรณ สิรวณิชย์

132 5 ศูนย์เรียนรู้ประมงน้ าจืด ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบา้นดอน อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 601341 1584655 นายมานติย์ แทนเพชร

133 6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นดอน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลบา้นดอน อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 599781 1581784 นางปราณี ออเพชร

134 7 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงโคเนือ้ หมูทุ่่1 ต.ยุง้ทะลาย อืน่ๆ หมูท่ี่1 ต าบลยุง้ทะลาย อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 598027 1585271 นายสมนกึ ปั้นบญุมี

135 8 นาแปลงใหญ่บา้นสะแกลาย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลดอนมะเกลือ อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 601610 1575681 นายอ านาจ เหมิใจหาญ

136 9 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงคนหนองโอ่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 597326 1593407 นายพูนพิพัฒน ์โรจนบ์ญุถึง

137 10 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มธญัญาหารซองเดอร์ อืน่ๆ หมูท่ี่1 ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 518954 1593119 นางสุวรรณา จิวฒันไพบรูณ์

138 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลดอนคา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลดอนคา อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 602909 1601431 นายสังเวยีน ปุ้ยทองดี

139 12 วสิาหกิจชุมชนการเล้ียงแพะเนือ้ อืน่ๆ หมูท่ี่4 ต าบลดอนคา อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 597167 1598988 นายชิน ศรีทา้ว

140 13 ศูนย์เรียนรู้วนเกษตรในเขตปฏรูิปที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่5 ต าบลพลับพลาไชย อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 595675 1595074 นายธงชัย วงษ์ศรีเมือง

141 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลพลับพลาไชย อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 601900 1606385 นายใจเพชร หงษ์เวยีงจันทร์

142 15 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบา้นโข้ง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลบา้นโข้ง อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 593511 1615009 นายลัทธพล จุมพล

143 16 ศูนย์ข้าวชุมชน ม.7 ต.เจดีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลเจดีย์ อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 602921 1591171 นายชัชวาลย์ จันทร์ฉาย

144 17 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสระพังลาน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลสระพังลาน อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 598171 1597217 นายชนนิทร์ พ่อค้า

145 18 กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลกระจัน อ าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 599058 1587091 นายนคิม รักรุ่ง

146 หนองหญ้าไซ 1 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพันธุ์อ้อยโรงงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 595217 1635794 นายสนัน่ ยิม้ระย้า

147 2 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงแพะพันธุ์ดีบา้นดอนส าโรงเหนอื ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่12 ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 597723 1633427 นายอุทยั จิ๋วเจริญ

148 3 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงต าบลหนองหญ้าไซ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 595614 1637012 นายสวา่ง เชือ้ค าสอน

149 4 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นบอ่หวา้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 596571 1636173 นายล าดวน แก้วเกตุ

150 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงต าบลหนองราชวตัร ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 596828 1628112 นางณิชากานต์ สุทะปญัญา
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสุพรรณบุรี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

151 6 ศูนย์เรียนรู้การผลิตเหด็นางฟ้าภฏูานเพื่อการแปรรูป ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 603706 1624627 นางสาวสุวรรณณี ทองมณี

152 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองราชวตัร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 599293 1628710 นายนเิวศน ์อูอ่รุณ

153 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรลดต้นทนุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองราชวตัร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 604928 1624053 นายพงศ์ประยูร หอมไม่หาย

154 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วถิีชุมชนหนองกระโดนมน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 593992 1641463 นายเกษมชัย แสงสวา่ง

155 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงต าบลหนองโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่13 ต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 597317 1640241 นายสมพร ระโหฐาน

156 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองโพธิ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 599981 1639121 นายณฤทธิ์ ภฆูัง

157 12 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงต าบลแจงงาม1 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 592064 1640155 นางสาวปริยากร ชุม่ชืน่

158 13 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงต าบลแจงงาม2 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 591740 1640021 นายแถม เมฆฉาย

159 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลแจงงาม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 591735 1640008 นายสายชล เมฆฉาย

160 15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ประโยชนท์ี่ดินในเขตปฏรูิปที่ดิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 581169 1638118 นางกันยา ค าแผง

161 16 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนแจงงาม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 591706 1640002 นางสีนวล นชุนารถ

162 17 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบา้นหนองคาง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลแจงงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 583282 1636827 นายอนสุรณ์ เนยีมแก้ว

163 18 กลุ่มส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลหนองขาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 576120 1634156 นายสมศักด์ิ ทองสุกใส

164 19 ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทนุการผลิตอ้อยโรงงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลทพัหลวง อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบรีุ 47 588203 1632359 นายสมศักด์ิ ศรีโมรา
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