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ศูนย์
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ศูนย์

เรียนรู้

ดา้นแมลง

เศรษฐกิจ

ศูนย์

ปราชญ์

ชาวบ้าน

ศูนย์

เรียนรู้

เศรษฐกิจ

พอเพียง/

เกษตร

ทฤษฎี

ใหม่/

เกษตร

ผสมผสาน

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้น

มาตรฐาน

การผลติ

ทาง

การเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้น

เศรษฐกิจ

เกษตร

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้น

สหกรณ์

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้น

บัญชี

ศูนยเ์รียนรู้

ดา้น

ชลประทาน

 / การใชน้ ้า

อยา่งรู้คุณค่า

ศูนย์

ท่องเทีย่ว

เชงิเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้

พืชผัก

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้น

หม่อน

ไหม

ศูนย์

เรียนรู้ดา้น

การแปร

รูปผลติผล

ดา้น

การเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้นไม้

ดอกไม้

ประดบั

อ่ืนๆ

1 จนัทบุรี 19 11 6 3 1 2 0 29 12 3 1 17 5 1 0 3 1 2 2 0 7 0 0 125

2 ฉะเชิงเทรา 16 10 11 21 9 13 4 5 6 1 3 42 2 1 4 1 0 2 16 1 7 0 1 176

3 ชลบุรี 22 11 3 5 7 1 11 4 3 1 8 47 1 2 4 2 2 3 13 0 20 1 5 176

4 ตราด 7 7 0 0 5 3 0 6 3 2 0 21 0 0 1 0 0 4 2 0 6 0 0 67

5 นครนายก 10 2 1 13 2 5 0 5 0 0 0 17 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0 62

6 ปราจนีบุรี 2 1 1 10 4 12 1 5 2 0 2 38 0 0 0 0 0 2 9 0 5 0 0 94

7 ระยอง 18 8 1 43 17 0 2 12 0 2 2 29 1 0 6 0 0 4 4 0 10 1 3 163

8 สมทุรปราการ 6 4 2 4 0 2 0 14 2 1 2 9 0 0 0 0 0 3 11 0 11 0 3 74

9 สระแกว้ 30 7 4 14 6 10 12 10 1 1 0 33 1 0 0 2 0 0 4 0 20 0 3 158

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

ที่

รวม

ขอ้มูล ณ วนัที ่30 มีนาคม 2564
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ส้านักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่3 จงัหวดัระยอง

จงัหวดั

ประเภทของศูนยเ์ครือขา่ย

รวม
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จันทบุรี 
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โซน x y

1 เมอืงจนัทบุรี 1 กลุ่มปุย๋นารายณ์ 3 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่9 ต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี 48 191015 1390621 นางสาวสุปราณี กมิศรี

2 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลเกาะขวาง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี 48 185692 1390804 นาวาตรีณรงค์ ปฐมบัญญัติ

3 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลคมบาง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลคมบาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี 48 188172 1388475 นายบุญเลิศ ไชยธรรม

4 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลคมบาง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลคมบาง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี 48 190637 1388758 นายสุริยะ ภมุรินทร์

5 5 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนเพือ่การส่งออกบ้านดงชมลู ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี 48 182886 1402735 นายภทัรพล สวาสด์ิ

6 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเส่ือบ้านท่าแฉลบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี 48 180353 1387731 นางสาวณิชชากญัญ์ วงษ์จนีเพชร

7 7 กลุ่มเพาะเหด็นางฟ้าชุมชนสามคัคี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลแสลง อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี 48 187442 1406583 นายฉลาด เชื้อแกว้

8 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านเสมด็งาม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมอืงจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี 48 183905 1388140 นายส าเภา สายสวัสด์ิ

9 ขลุง 1 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตไมผ้ลคุณภาพ (ทุเรียน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลบ่อ อ าเภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 48 197524 1378216 นายเศวต มลิผล

10 2 : ..ศูนยเ์รียนรู้การผลิตไมผ้ลคุณภาพ (เงาะ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลเกวียนหกั อ าเภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 48 197524 1378216 นายศิลป์ชัย ตุลารักษ์

11 3 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตน้ าหมกัอนิทรียช์ีวภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลวันยาว อ าเภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 48 201782 1379128 นางสายทอง สร้อยสน

12 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลซ้ึง อ าเภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 48 199307 1381642 นายสุทธิเดช กฤษณะเศรณี

13 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลซ้ึง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลซ้ึง อ าเภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 48 204486 1380588 นายพิรเพลิน ทับทีสุ่ด

14 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลมาบไพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลมาบไพ อ าเภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 48 202685 1396238 นางสาวร าพึง ค้าผล

15 7 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลวังสรรพรส อ าเภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 48 209738 1384149 นายน้องเล็ก บ่อพลอย

16 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลตรอกนอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 48 203986 1387706 นายชนะพล โหห้าญ

17 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลตรอกนอง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 48 203986 1387706 นายจ าปี แขง็ขนั

18 10 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตไมผ้ลคุณภาพ (ทุเรียน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 48 213519 1396229 นายสมนึก ฉนัทลุนัย

19 11 วิสาหกจิชุมชนปรับปรุงคุณภาพไมผ้ลบ่อเวฬุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลบ่อเวฬุ อ าเภอขลุง จงัหวัดจนัทบุรี 48 208555 1402818 นางสาวสุรีรัตน์ ผลพฤกษา

20 ท่าใหม่ 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบโอน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม ่จงัหวัดจนัทบุรี 48 181421 1412160 นายจมุพล ประสงค์ดี

21 2 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียบ์้านหนองป่าหมาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลสองพีน่้อง อ าเภอท่าใหม ่จงัหวัดจนัทบุรี 47 822906 1404660 นายณรงค์สิชณ์ สุทธาทิพย์

22 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนวิสาหกจิชุมชนผลิตปุย๋บ้านไทรนอง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่15 ต าบลสองพีน่้อง อ าเภอท่าใหม ่จงัหวัดจนัทบุรี 48 174370 1410924 นายสุพรรค์ สุขสมบูรณ์

23 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านทุง่สน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลร าพัน อ าเภอท่าใหม ่จงัหวัดจนัทบุรี 47 816035 1400864 นางสาวดวงพร ศรีคงรักษ์

24 5 วิสาหกจิชุมชนเพาะเหด็และแปรรูปเหด็บ้านไร่เกา่ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลร าพัน อ าเภอท่าใหม ่จงัหวัดจนัทบุรี 47 815644 1403269 นายวีระ ศรีคงรักษ์

25 6 วิสาหกจิชุมชนท่าศาลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลร าพัน อ าเภอท่าใหม ่จงัหวัดจนัทบุรี 47 816600 1399725 นางอรชร เพิม่พวก

26 7 วิสาหกจิชุมชนผู้เล้ียงชันโรง (ผ้ึงจิว๋) บ้านต้นเลียบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่6 ต าบลร าพัน อ าเภอท่าใหม ่จงัหวัดจนัทบุรี 47 817774 1402452 นายจกัรชัย เสมสฤษด์ิ

27 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตสละคุณภาพบ้านบนเนิน ต าบลโขมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม ่จงัหวัดจนัทบุรี 47 819426 1400524 นายชูชาติ จนัทสิทธิ์

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัจนัทบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัจนัทบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

28 9 วิสาหกจิชุมชนผู้เล้ียงกบด้วยสมนุไพร ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม ่จงัหวัดจนัทบุรี 47 818198 1388962 นายวันชัย กจิจาอาภา

29 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านคลองเหล็กบน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเขาแกว้ อ าเภอท่าใหม ่จงัหวัดจนัทบุรี 47 821071 1425452 นายพิชัย จริวัฒน์

30 โป่งน้ าร้อน 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านทุง่สงคราม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 206582 1423917 นายเชาวนิสส์ จนัทกานนท์

31 2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กระวานโป่งน้ าร้อน ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่2 ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 203979 1435412 นายนิด ปลีพันชู

32 3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก(ปม.) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 205476 1436693 นายรักษา สุนินทบูรณ์

33 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 207312 1437882 นายอบุล แคเหมอืน

34 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภาพคุณภาพสูง(เล้ียงไส้เดือน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 214706 1429491 นางสาวศิริพร สรณะ

35 6 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ปี 2560 (กลุ่มผลิตปุย๋มชีีวิต) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 214095 1429165 นางดารณี แสงสาย

36 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเขาหอม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 216880 1437209 นางวรีวรรณ์ พลอยเลิศบวร

37 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านแปลง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 220034 1443331 นายส าฤทธิ์ ไสตะภาพ

38 9 กลุ่มแปลงใหญ่ล าไยบ้านคลองบอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 217151 1447273 นายปุณณารัตน์ กล่ินชั้น

39 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การเกษตรซับมงคล ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่10 ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 214542 1452326 นายสมบูรณ์ มผิีว

40 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านจางวาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 216610 1443254 นายชัยณรงค์ ว่องไว

41 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านเนินดินแดง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลเทพนิมติ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 226400 1439202 นายจนัทร์ เทพออ่น

42 13 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพล าไยบ้านบึงชนัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลเทพนิมติ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 224435 1442534 นายมนั ธรรมมทุิศ

43 14 ศูนยศั์กยภาพการปฏรูิปทีดิ่นชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 222633 1431010 นายวิชัย พวงศรี

44 15 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพล าไยบ้านมะรุม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 48 225578 1431651 นายอรรธวุฒิ เวชปรีชา

45 มะขาม 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านเกาะสาน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี 48 191045 1400307 นายวิโรจน์ มงักร

46 2 วิสาหกจิชุมชนเล้ียงปลากระชังบ้านสันตอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี 48 190310 1401722 นายนิพนธ์ สิงหท์่าเมอืง

47 3 วิสาหกจิชุมชนเกษตรเพือ่สุขภาพบ้านปัถวี ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี 48 200232 1406183 นายรัฐไท พงษ์ศักด์ิ

48 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านแกลง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี 48 193029 1414606 นายเจริญ คามสุข

49 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านพญาบน(ชันโรง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่3 ต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี 48 194785 1409969 นายวิสิทธิ์ ธนูอาจ

50 6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงชันโรงบ้านทุง่ตลาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่9 ต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี 48 192908 1413695 นายสวัสด์ิ จติตเจริญ

51 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านตล่ิงชัน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลฉมนั อ าเภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี 48 199314 1412651 นายสังคม ผดุงการณ์

52 8 วิสาหกจิทุง่เพลโฮมสเตย์ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลฉมนั อ าเภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี 48 196484 1422352 นายนฤทธิ์ ผลพฤกษา

53 9 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมงัคุดบ้านคลองมะลิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลอา่งคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี 48 204622 1398611 นายมนัสชัย กลุาวงษ์

54 10 วิสาหกจิชุมชนแมบ่้านเกษตรกรบ้านอา่งล่าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลอา่งคีรี อ าเภอมะขาม จงัหวัดจนัทบุรี 48 197732 1400004 นางวชิรา เวชศิลป์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัจนัทบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

55 แหลมสิงห์ 1 กลุ่มผู้เล้ียงปูทะเลต าบลเกาะเปริด ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 188534 1375400 นางสาวอนิสรา ชอบชน

56 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองชิ่ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหนองชิ่ม อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 191003 1377667 นายสุขสันต์ ผลิพืช

57 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านแถวคลองพล้ิว ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลพล้ิว อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 190603 1384676 นายอทุัย ดาวไสว

58 4 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนพล้ิว ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลพล้ิว อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 190193 1385296 นายยงยทุธ เพิม่ผล

59 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมงัคุดพล้ิว ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลพล้ิว อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 191319 1386188 นายก าจดั มพีืชน์

60 6 กลุ่มเกษตรกรท าสวนพล้ิว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลพล้ิว อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 190187 1385293 นายเสมา เจริญธรรม

61 7 กลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลิตบ้านแถวคลองพล้ิว ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่1 ต าบลพล้ิว อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 190620 1385256 นายสมนึก สืบวงษ์รุ่ง

62 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลพล้ิว อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 190711 1384058 นางบัวบุญ พุทธศาสน์

63 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลคลองน้ าเค็ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลคลองน้ าเค็ม อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 187853 1385363 นายสุทัศน์ ศิริสาคร

64 10 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลคลองน้ าเค็ม อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 187371 1383442 นางสุวรรณา กอบตระกลู

65 11 กลุ่มผู้ใช้น้ าเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่6 ต าบลคลองน้ าเค็ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า หมูท่ี่6 ต าบลคลองน้ าเค็ม อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 187438 1386099 นายบุญลือ โพธิ์คีรี

66 12 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน ม. 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลบางสระเกา้ อ าเภอแหลมสิงห ์จงัหวัดจนัทบุรี 48 185797 1384776 นายสายเมฆ ใจชื่น

67 สอยดาว 1 แปลงใหญ่ล าไยต าบลทับช้าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 211648 1463642 นางวันนา สังขน์าค

68 2 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 194299 1459689 นายสุชิน กระจา่งศรี

69 3 ศูนยก์ารผลิตล าไยคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 191058 1456470 นายณรงค์ ศรีโสภา

70 4 กลุ่มส่งเสริมสมนุไพรพืน้บ้านเพือ่สุขภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลปะตง อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 195466 1458135 นางกลม รามญักจิ

71 5 แปลงใหญ่ล าไยต าบลทุง่ขนาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลทุง่ขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 211648 1463642 นายนันทะ สวัสด์ิพงษ์

72 6 แปลงใหญ่ล าไย หมู ่5 ต าบลทุง่ขนาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลทุง่ขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 209170 1463905 นายวีรภทัร เลิศภวูไนย์

73 7 ศุนยก์ารผลิตหญ้าเนเปียร์เล้ียงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลทุง่ขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 211487 1465358 นายเสนาะ จทูัย

74 8 โรงเรียน ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลทุง่ขนาน อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 208258 1465863 นายสากล วงค์แสนนาน

75 9 สวนเกษตรโพธิ์เขยีว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 197618 1466443 นายธงชัย โพธิ์เขยีว

76 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านทับสงฆ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 199692 1467129 นายสุพัตรา เทียนธวัช

77 11 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านทับสงฆ์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 199692 1467129 นายค าผาย หล่อทอง

78 12 การท าบัญชีสหกรณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่1 ต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 195336 1464598 นางจนิตนา เพียกขนุทด

79 13 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 191058 1456470 นายปรีชา นิม่สุพรรณ

80 14 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 197882 1450291 นางสุกี ้วารี

81 15 แปลงใหญ่ล าไย ต าบลสะตอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จงัหวัดจนัทบุรี 48 209161 1463904 นายสุทิน ณรงค์ศร
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

82 แกง่หางแมว 1 วิสาหกจิชุมชนปุย๋อนิทรียช์ีวภาพบ้านต้นไทร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่19 ต าบลแกง่หางแมว อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 816082 1438656 นายไพโรจน์ เกษสัย

83 2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมนุไพรบ้านเกาะลอย ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลแกง่หางแมว อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 819515 1434579 นายพุทธไนย ตันมณี

84 3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพไมผ้ลเพือ่การส่งออก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลแกง่หางแมว อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 816211 1430057 นางยพุารัตน์ คงคารัตน์

85 4 วิสาหกจิชุมชนแปลงใหญ่พริกไทยต าบลแกง่หางแมว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลแกง่หางแมว อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 811254 1438674 นางปัทมา วงค์นพรัตน์

86 5 แปลงใหญ่ยางพาราหมูท่ี ่15 ต าบลแกง่หางแมว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่15 ต าบลแกง่หางแมว อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 816371 1435920 นางจ านงค์ ร าพึงพวก

87 6 แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านอา่งมะกรูด หมูท่ี ่10 ต.แกง่หางแมว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลแกง่หางแมว อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 816211 1430060 นางสาวยพุารัตน์ คงคารัตน์

88 7 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหมบ่้านตลาด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลขนุซ่อง อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 816964 1444298 นางสาวอ าพร อนิทสอน

89 8 แปลงใหญ่ยางพาราหมูท่ี ่13 ต าบลขนุซ่อง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่13 ต าบลขนุซ่อง อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 824281 1442429 นายชาญ พ่วงจนี

90 9 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านหางแมว หมูท่ี ่4 ต.ขนุซ่อง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลขนุซ่อง อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 819106 1443735 นางพรรณี ทองสงค์

91 10 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองโป่ง หมูท่ี ่10 ต.ขนุซ่อง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่10 ต าบลขนุซ่อง อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 48 177557 1449363 นายสุรชัย จอกทอง

92 11 วิสาหกจิชุมชนแปลงใหญ่พลู ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่16 ต าบลขนุซ่อง อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 817005 1445580 นางสาวจรีุยพร วงษ์แกว้

93 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านตลาด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่16 ต าบลขนุซ่อง อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 816976 1444307 นางอ าพร อนิทสอน

94 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองพริก ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลขนุซ่อง อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 824281 1442429 นายชาญ พ่วงจนี

95 14 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านคลองพริก ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่13 ต าบลขนุซ่อง อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 824281 1442429 นายชาญ พ่วงจนี

96 15 แปลงใหญ่ยางพาราหมูท่ี ่10 ต าบลสามพีน่้อง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่10 ต าบลสามพีน่้อง อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 808554 1435897 นายประเสริฐ แทนทด

97 16 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านซอยหนึง่ หมูท่ี ่2 ต.สามพีน่้อง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลสามพีน่้อง อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 806811 1432519 นายวิบูลย ์ภยูาทิพย์

98 17 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านมะค่า หมูท่ี ่8 ต.สามพีน่้อง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่8 ต าบลสามพีน่้อง อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 803192 1438165 นายประจมิ แกว้เกตุ

99 18 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านเนินจ าปา หมูท่ี ่3 ต.พวา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลพวา อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 802099 1439448 นางสาวอรสา สมใจ

100 19 แปลงใหญ่ยางพาราหมูท่ี ่1 ต าบลพวา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลพวา อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 808165 1447823 นายมนัส หาดแกว้

101 20 แปลงใหญ่ยางพาราหมูท่ี ่8 ต าบลพวา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่8 ต าบลพวา อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 806402 1445722 นางสาวภควรรณ ดีหมัน่

102 21 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านบ่อไฟไหม ้หมูท่ี ่4 ต.พวา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลพวา อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 798629 1450043 นายฐิติพันธ์ สานเจริญ

103 22 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านบ่อโบกปูน หมูท่ี ่6 ต.พวา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลพวา อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 805392 1453496 นายอนันต์ พุกรา

104 23 แปลงใหญ่ยางพาราต าบลเขาวงกต หมูท่ี ่2 ต.เขาวงกต ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลเขาวงกต อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 806685 1427657 นายอรุณ เหมอืนเรือง

105 24 วิสาหกจิชุมชนสมนุไพรอนิทรียอ์ าเภอแกง่หางแมว ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลเขาวงกต อ าเภอแกง่หางแมว จงัหวัดจนัทบุรี 47 804129 1432202 นางสาวอารีรัตน์ พูนปาล

106 นายายอาม 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลวังโตนด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลวังโตนด อ าเภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี 47 818750 1406105 นางอษุา ศรีออ่น

107 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลวังโตนด ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลวังโตนด อ าเภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี 47 820101 1403724 นางชรรณษา ลักขณา

108 3 กลุ่มเกษตรอนิทรียบ์้านทุง่ปรือ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลวังโตนด อ าเภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี 47 819122 1404285 นายภริมย ์แกว้วิเชียร
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

109 4 กลุ่มเกษตรผสมผสานต าบลวังโตนด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลวังโตนด อ าเภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี 47 817622 1405643 นายมณี ภาระเปล้ือง

110 5 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกระแจะจนัท์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี 47 809547 1404108 นางอมัพร ป้องหมู่

111 6 การผลิตไมผ้ลและพืชสมนุไพร (พริกไทย) คุณภาพเพือ่การส่งออก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี 47 812526 1403889 นายยทุธยงค์ พาที

112 7 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงต าบลกระแจะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี 47 809650 1404656 นายสมศักด์ิ ชัยเกดิ

113 8 กลุ่มผู้ผลิตจลิุนทรียค์วบคุมศัตรูพืชต าบลกระแจะ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี 47 810714 1407371 นางสาธิต เลิศธัญญา

114 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลสนามไชย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี 47 813233 1401741 นายชญานนท์ คงจ ารูญ

115 10 กลุ่มเกษตรผสมผสานต าบลวังใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลวังใหม ่อ าเภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุรี 47 813898 1412654 นายสมคิด ศิลปเวช

116 เขาคิชฌกฏู 1 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมงัคุดคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี 48 185955 1414061 นายพิพัฒน์ อนิทรเจริญ

117 2 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตไมผ้ล (เงาะ)คุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี 48 185290 1418105 นายสุบิน ชอบชน

118 3 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมงัคุดคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี 48 183534 1429811 นายหงน ฉตัรเงิน

119 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี 48 182968 1431209 นายลอยลม ไชยแสง

120 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี 48 179151 1424788 นายสมบัติ ร่วมโพธิ์รี

121 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี 48 178301 1425877 นางสมควร ปราบไพริน

122 7 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพและการจดัท าบัญชีฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่8 ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี 48 180040 1424428 นายธีรภทัร อุน่ใจ

123 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตผักอนิทรียแ์ละเกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี 48 180883 1434500 นางศิวพร เอีย่มจติกศุล

124 9 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตไมผ้ลอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี 48 176479 1426084 นางปัฐยาวดี แจงเชื้อ

125 10 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋หมกัและปุย๋น้ าหมกัชีวภาพ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจนัทบุรี 47 825211 1434077 นายสุรินทร์ รัดรอดกจิ
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โซน x y

1 เมืองฉะเชิงเทรา 1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทา่ไข่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลทา่ไข่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 723402 1519254 นายสมบติั ยงพฤกษา

2 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลทา่ไข่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลทา่ไข่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 721821 1522117 นางเกศิณี แปลงสมบรูณ์

3 3 ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์กล้าไม้ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่3 ต าบลบางตีนเปด็ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 725968 1512065 นางวยิดา ไชยชนนัท์

4 4 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลบางแก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 727161 1522233 นายทองใบ พวงมาลัยทอง

5 5 ศูนย์เกษตรบา้นสวนบางขวญั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบางขวญั อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 721840 1523405 นายชัยยุทธ พูลสวสัด์ิ

6 6 บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลบางขวญั อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 727368 15189454 นายสมนกึ พิมลศรี

7 7 กลุ่มผู้เล้ียงโคเนือ้คลองนครเนือ่งเขต ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่17 ต าบลคลองนครเนือ่งเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 716012 1519996 นายประเสริฐ ติสันทา

8 8 กลุ่มผู้ปลูกผักในเขตปฏรูิปที่ดินต าบลคลองนครเนือ่งเขต ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลคลองนครเนือ่งเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 718672 1521054 นายเงิน บญุสร้าง

9 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วถิีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโสธร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 720698 1511693 นางวไิล ส่ือสุวรรณ

10 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางกะไห ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบางกะไห อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 716248 1512726 นายสาคร สวา่งสุข

11 11 การเล้ียงปลากะพงขาว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลบางกะไห อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 719022 1513609 นายววิฒัน ์พรหมสวสัด์ิ

12 12 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนามแดง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 713962 1522882 นายเดชา ศรีโกศักด์ิ

13 13 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคลองเปรง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลคลองเปรง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 727635 1517200 นายเอกนรินทร์ ผลเจริญ

14 14 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบา้นวดัคู้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลคลองอุดมชลจร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 708933 1520430 นายเกษม ยวงสวสัด์ิ

15 15 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลคลองหลวงแพ่ง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลคลองหลวงแพ่ง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 709075 1524550 นายสุชาติ ชนะชัย

16 16 ศูนย์ยกระดับการเรียนรู้เพิ่มประสิทธภิาพการประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 712839 1516409 นายเยีย่ม รัตนกุญชร

17 17 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางเตย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่13 ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 715379 1513971 นายประเทอืง ชัยสายัณห์

18 18 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางเตย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 716630 1516613 นายสุทนิ สวสัดี

19 19 การเล้ียงปลากะพงขาว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่13 ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 715193 1515976 นางดารณี สุวรรณรัตน์

20 20 การเล้ียงกบในกระชัง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 712816 1515976 นายสันต์ เกษมสุข

21 21 สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดร้ิว จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่13 ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 716357 1514486 นายจักรกฤษ ยศโชติ

22 บางคล้า 1 ศูนย์บม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) อ าเภอบางคล้า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่ ต าบลบางคล้า อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 739702 1518325 นางสาวกัณฑ์พิชชา เจริญพร

23 2 พัฒนาเกษตรอินทรีย์บา้นบางกระพ้อ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลบางกระเจ็ด อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 735233 1529165 นายสมพงษ์ ชูฤทธิ์

24 3 วสิาหกิจชุมชนเกษตรกรรับซ้ือจ าหนา่ยกุง้ทกุชนดิบา้นคลองสองสลึง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลบางกระเจ็ด อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 734992 1530401 นางสมหมาย โพธิ์แก้ว

25 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางกระเจ็ด ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลบางกระเจ็ด อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 736763 1533418 นางขนษิฐา โคมจันทร์

26 5 ฟาร์มพอดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบางกระเจ็ด อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 734983 1529635 นายนายเจตนส์ฤษฎิ์ บญุจันทร์

27 6 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลทา่ทองหลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลทา่ทองหลาง อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 743282 1516533 นายชุมพล สัมฤทธิ์

28 7 ศูนย์ผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติ อ าเภอบางคล้า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลทา่ทองหลาง อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 736924 1517665 นายประจวบ แก่นจันทร์

29 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสาวชะโงก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 734267 1513500 นายยงยุทธ กุศลสงเคราะหก์ุล

30 9 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่6 ต าบลสาวชะโงก อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 734267 1513500 นายวรพจน ์กุศลสงเคราะหก์ุล

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดฉะเชงิเทรา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์ ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร
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31 10 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลเสม็ดเหนอื ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลเสม็ดเหนอื อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 738686 1512990 นายวชิิต ถึกศิริ

32 11 ชมรมเกษตรอินทรีย์ อ าเภอบางคล้า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเสม็ดเหนอื อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 737744 1512877 นายธนภพ เกียรติฉวพีรรณ

33 12 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบา้นสนามช้าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเสม็ดใต้ อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 732460 1511614 นายสุเทพ สุขสวสัดิ

34 13 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภยัสูง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหวัไทร อ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 739610 1529545 นางเทวารักษ์ ฉิมไทย

35 บางน้ าเปร้ียว 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสาน กลุ่มโรงสีชุมชนบา้นหนองใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบางน้ าเปร้ียว อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 721002 1531279 นายอารมณ์ พุทธเจริญ

36 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 728303 1534976 นางสาวร าเพย รอยรัตน์

37 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสิงโตทอง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลสิงโตทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 717359 1536664 นายมนตรี สางสวา่ง

38 4 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงสัตวน์้ า กรมประมง ต าบลสิงโตทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลสิงโตทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 724800 1537318 นางสาวณัตติยา เชือ้นกุูล

39 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นปลายคลอง 18 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 726643 1534741 นางมยุเรศ ปลอดเปล้ือง

40 6 ศูนย์วสิาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรหมอนทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 716726 1533930 นางศิริพร หวงัหมัด

41 7 ศูนย์ข้าวบงึสิง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 715047 1533311 นายมานะ มะลูลีม

42 8 การเล้ียงกุง้ขาวในบอ่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลหมอนทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 719136 1536777 นายบญุลือ คมข า

43 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลบงึน้ ารักษ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบงึน้ ารักษ์ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 708920 1534632 นายไพบลูย์ แก้วสวา่ง

44 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลดอนเกาะกา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 718982 1542619 นายปรีชา ซุ่นโลกประเสริฐ

45 11 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนต าบลดอนเกาะกา ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 726574 1544906 นางจรินทร หนจูันทร์

46 12 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลดอนเกาะกา หมู ่10 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 720939 1546057 นายวเิชียร มะนยิะ

47 13 ศูนย์เรียนรู้การผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพ สารชีวภณัฑ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลโยธะกา อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 730044 1544684 นายศิริชัย หุ่นภู่

48 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลดอนฉิมพลี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 714047 1541709 นายประเสริฐ ขุนวเิศษ

49 15 ศูนย์เูยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 713801 1539230 นายจรูญ อาบสั

50 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 710710 1544800 นายพร กองกูล

51 17 การเล้ียงปลาน้ าจืดในบอ่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่13 ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 710949 1535874 นายมูฮ าหมัด เณรพงษ์

52 18 ศูนย์เรียนรู้ด้านการท าก้อนเชือ้เหด็ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 708642 1528798 นางสาวสังเวยีน สะใบบาง

53 19 ศูนย์ข้าวชุมชนคลองบา้นใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 725043 1528376 นายสุพจน ์จูเปยี

54 20 สหกรณ์การเกษตรบางน้ าเปร้ียว จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่8/1 หมู ่5 ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 723477 1531906 นางผ่องศรี สิมะวฒันา

55 บางปะกง 1 วสิาหกิจชุมชนบา้นปลา ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 715919 1492734 นางสาวมลิสุวรรณ พิสุทธธิญัรักษ์

56 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลทา่สะอ้าน ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลทา่สะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 714430 1499112 นายณรงค์ ไมตรีจิตต์

57 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลบางสมัคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 710286 1498280 นายนคร ไชยสายัณห์

58 4 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม่ประจ าต าบลสองคลอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 703957 1491780 นายสมศักด์ิ อ่อนละม้าย

59 5 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเหด็แบบครบวงจร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 705118 1493292 นางสาวบษุรัตน ์ท ามาค า

60 6 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงไก่ไข่ต าบลหนองจอก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 713315 1505199 นายปญัญา ขวญัเมือง
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61 7 ศูนย์เรียนรู้การผลิตดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองจอก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 713714 1504370 นายณรงค์ฤทธิ์ สีม่วง

62 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลหนองจอก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 715541 1507659 นายทว ียืนยง

63 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลเขาดิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 720980 1495015 นางทองค า ทองพันชัง่

64 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตผักไฮโดรโปรนกิส์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 720783 1498606 นายชลากร เรืองสวสัด์ิ

65 11 ศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต าบลเขาดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 720795 1497795 นายสุทศั สิมา

66 บา้นโพธิ์ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นโพธิ์ อ าเภอบา้นโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 726395 1503277 นายนางสุวพร จิ๋วส าอางค์

67 2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลเกาะไร่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 712430 1514053 นายประเสริฐ เผือกพูนผล

68 3 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงไส้เดือนดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลดอนทราย อ าเภอบา้นโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 729820 1509135 นางสาวนฤมล พ่วงศรี

69 4 ศูนย์ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเทพราช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเทพราช อ าเภอบา้นโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 715290 1509675 นายขวญัชัย รักษาพันธ์

70 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่1 ต าบลเทพราช อ าเภอบา้นโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 717332 1508806 นายสายหยุด นอ้ยเจริญ

71 6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่5 ต าบลหนองตีนนก อ าเภอบา้นโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 726738 1500368 นางยุพิน บญุสุข

72 7 กลุ่มสมาชิกปลูกพืชผักปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลหนองตีนนก อ าเภอบา้นโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 730056 1501603 นางกมลวรรณ ทบัทมิทอง

73 8 ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชนต าบลแหลมประดู่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 741588 1502350 นางทพิวรรณ วทิยประภารัตน์

74 9 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสมต าบลแหลมประดู่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลแหลมประดู่ อ าเภอบา้นโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 740079 1503132 นางฉัตรชนก ชูแดง

75 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงต าบลสิบเอ็ดศอก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลสิบเอ็ดศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 730610 1504266 นางสงบ อุปถัมภ์

76 11 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนือ้สิบเอ็ดศอก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลสิบเอ็ดศอก อ าเภอบา้นโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 729656 1505699 นายสมชาย พอใจ

77 พนมสารคาม 1 โคกหนองนาเกาะขนนุโมเดล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเกาะขนนุ อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 756453 1515541 นายอาชว ์บวัขาว

78 2 ฐานเรียนรู้การเล้ียงสัตวน์้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่13 ต าบลเกาะขนนุ อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 762408 1517620 นายส าเริง วงษ์สุรินทร์

79 3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 762170 1525985 นางสาวปราณี สังอ่อนดี

80 4 ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดสารพิษ My Home ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลบา้นซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 766487 1526829 นายชัยพิสิษฐ์ สอนศรี

81 5 ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเหด็และผักปลอดสารพิษบา้นหนองหวา้ ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลบา้นซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 765939 1527563 นายบญัชา ฉานุ

82 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบา้นซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 758038 1505068 นายกิจติ พึ่งเกษม

83 7 ฐานเรียนรู้การเล้ียงสัตวน์้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 749389 1516263 นายสมศักด์ิ หรัิญรัตนากร

84 8 ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล่อน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 754814 1524644 นายพิสิษฐ์ เกษมวริาศรี

85 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 754152 1524953 นายวรัิตน ์โปร่งจิต

86 10 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่1 ต าบลทา่ถ่าน อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 753762 1519103 นางสาวสุรภา การัณภริมย์

87 11 กลุ่มโคหนองแหน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 751549 1513709 นายวรีะ นพมารถ

88 12 สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวดัฉะเชิงเทรา ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่12 ต าบลเขาหนิซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 779137 1522213 นายวเิชียร มธรุภารดี

89 13 ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี หมูท่ี่14 ต าบลเขาหนิซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 764210 1526368 นางสุนนัท ์ผาวนัดี

90 ราชสาส์น 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเตาอิฐ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบางคา อ าเภอราชสาส์น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 749100 1521408 นางพัทธนนัท ์คชสีห์
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โซน x y

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดฉะเชงิเทรา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์ ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

91 2 ศจช.ต าบลบางคา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลบางคา อ าเภอราชสาส์น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 746431 1521993 นายกฤษณะ แสวงเวช

92 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบางคา อ าเภอราชสาส์น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 746447 1525477 นางเขมนจิ แก้วมณี

93 4 กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือเพชรมณี ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลบางคา อ าเภอราชสาส์น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 747316 1523886 นางมณี รักษาทรัพย์

94 5 ศดปช.เมืองใหม่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอราชสาส์น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 749484 1520793 นายกิจติ ใหม่จันดี

95 6 การเล้ียงกุง้ขาวในบอ่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอราชสาส์น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 744383 1519141 นายชัยวฒัน ์ลิมปนะวรรณกุล

96 7 การเล้ียงปลาน้ าจืดในบอ่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอราชสาส์น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 745454 1517295 นายวโิรจน ์สาโร

97 8 การเล้ียงกบในบอ่ซีเมนต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอราชสาส์น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 748713 1520737 นางชุลี คินนัท์

98 9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงไก่พื้นเมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอราชสาส์น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 744136 1519219 นายวรัิตน ์มาโนษยวงศ์

99 10 ศจช.ต าบลดงนอ้ย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาส์น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 748815 1528466 นายณัฐสิทธิ์ ศรีหมาตร์

100 11 กลุ่มผลิตเส่ือกกทอมือ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่14 ต าบลดงนอ้ย อ าเภอราชสาส์น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 747938 1529833 นายสมโภช ปิ่นกุล

101 สนามชัยเขต 1 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นบงึตะเข้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลคู้ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 763207 1520156 นางบานเย็น เข็มลาย

102 2 ฐานเรียนรู้การเล้ียงสัตวน์้ า กรมประมง อ าเภอสนามชัยเขต ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลคู้ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 767196 1510595 นางอ้อย ชูชีวนั

103 3 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโค-กระบอืต าบลคู้ยายหมี ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลคู้ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 771105 1508245 นายทว ีแก้วอุย

104 4 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนบา้นนางาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่19 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 808913 1499444 นายอุดร แก้วประกอบ

105 5 กลุ่มเกษตรกรแปลงรวมผักปลอดภยับา้นหนองกระทงิ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่20 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 793727 1502835 นายทองอินทร์ มุงคุณ

106 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชต าบลทา่กระดาน (ศูนย์ขยาย) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 798704 1508057 นางพจน ีจิตส าราญ

107 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลทา่กระดาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 798704 1508057 นายสาธติ ฤทธสิน

108 8 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ผลิตและจ าหนา่ยข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่19 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 808887 1499598 นางสมสวย แวงวรรณ

109 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน นายบญุชิน ทศนกัข์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 810362 1502865 นายบญุชิน ทศนกัข์

110 10 การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ประโยชนท์ี่ดินบา้นนางาม ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่19 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 808533 1499052 นางกุหลาบ บรรดาศักด์ิ

111 11 การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ประโยชนท์ี่ดินบา้นนาอีสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่16 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 811033 1495063 นายพันธุ์ทพิย์ พิมพ์ยงยาง

112 12 การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ประโยชนท์ี่ดินบา้นเขาผานาง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่13 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 790249 1510922 นายวทิยา แวน่สอน

113 13 ศูนย์จัดการศัตรูพืชต าบลทุ่งพระยา (ศูนย์หลัก) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 806402 1513751 นายเอกพงษ์ เทพเทพา

114 14 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มมันส าปะหลังบา้นโคกตะเคียนงาม ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 793355 1519561 นายชรินทร์ ทองโส

115 15 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่13 ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 800131 1508626 นายพรเทพ บญุมาก

116 16 การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ประโยชนท์ี่ดินบา้นภเูขาทอง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่17 ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 797851 1508524 นายลุน ใจงาม

117 17 กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหว้ยหนิ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 761302 1509430 นายอ านาจ รอดภยั

118 18 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนวนเกษตรเพื่อการพึ่งพากันเองบา้นหว้ยหนิ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่1 ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 762809 1507578 นายครรชิต เข็มเฉลิม

119 แปลงยาว 1 กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน หมู ่1 ต.แปลงยาว ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่1 ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 742536 1505040 นางลาวลัย์ บญุญสิริกูล

120 2 ฐานเรียนรู้การเล้ียงสัตวน์้ า กรมประมง อ.แปลงยาว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 741768 1506133 นางอังชัญ พิมพ์เจริญ
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โซน x y

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดฉะเชงิเทรา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์ ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

121 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.วงัเย็น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลวงัเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 756554 1491182 นายทว ีพูลสวสัด์ิ

122 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน นางยุพิน ฉลาดถ้อย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลวงัเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 751031 1500167 นางยุพิน ฉลาดถ้อย

123 5 การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ประโยชนท์ี่ดินบา้นโกรกแก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่10 ต าบลวงัเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 750545 1496111 นายล าพูน แสงสุด

124 6 ชมรมชาวสวนอ าเภอแปลงยาว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่9 ต าบลหวัส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 748650 1505553 นายสุวทิย์ คุณาวฒิุ

125 7 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหวัส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 747527 1507559 นายวสูิตร์ ใจเจริญ

126 8 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงแพะแกะลักขณา ฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลหวัส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 750367 1505291 นายชัยยศ แซ่เตีย

127 9 ศูนย์เครือข่ายการปลูกและดูแลขนนุ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 759563 1492990 นายกิตติพงษ์ เลิศวทิยาประดิษฐ์

128 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหนองปลาไหล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 756554 1491182 นายส าราญ จิตระเบยีบ

129 11 ฐานเรียนรู้การเล้ียงสัตวน์้ า กรมประมง อ.แปลงยาว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 769763 1488039 นางอ าพร ดีแก้ว

130 12 การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ประโยชนท์ี่ดินบา้นหลุมมะขาม ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่2 ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 769529 1484823 นายวนิยั สุวรรณไตร

131 13 เกษตรอาสา (ศกอ.) ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 744826 1506706 นายนริศ เดือนแจ่ม

132 ทา่ตะเกียบ 1 ศพก.เครือข่ายบา้นหนองเรือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 791010 1493193 นายไพศาล วงศ์ถาต๊ิบ

133 2 ศพก.เครือข่ายแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 778235 1496637 นายทว ีสาธชุาติ

134 3 ศดปช.บา้นวงัวุ้ง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 783391 1493959 นายธง ทะรารัมย์

135 4 ศพก.เครือข่ายบา้นนอ้ยนาดี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่11 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 776347 1493558 นายณัฐสรณ์ ชลารักษ์

136 5 วสช.ผู้ปลูกกาแฟอาราบกิ้า อ.ทา่ตะเกียบ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่11 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 800207 1488413 นายปยิะพันธ ์เจริญพงษ์

137 6 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อ าเภอทา่ตะเกียบ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่9 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 786316 1502605 นายประสิทธิ์ รูปต่ า

138 7 วสิาหกิจชุมชนผักกางมุง้อ าเภอทา่ตะเกียบ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 785848 1502027 นางสมควร พรมจันทร์

139 8 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมทอผ้าบา้นอ่างเตย ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่9 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 786385 1502444 นางพิกุล สวสัดี

140 9 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปอาหาร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 779295 1490222 นางรุ่นนภา เทพนม

141 10 วสิาหกิจชุมชนยางพาราฉะเชิงเทรา ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 779277 1490238 นายประยูร เทพนม

142 11 วสช.แปรรูปสมุนไพรอ าเภอทา่ตะเกียบ อืน่ๆ หมูท่ี่10 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 791062 1492676 นางสาวรัตนา บรรหาร

143 12 กลุ่มไผ่เล้ียงหวาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่18 ต าบลทา่ตะเกียบ อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 786312 1488782 นางรัตดา สาธชุาติ

144 13 ศพก.เครือข่ายบา้นวงัหนิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 776244 1487755 นายบญุมาก โมหรัิญ

145 14 ศพก.เครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์61 ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่4 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 771492 1489386 นายสาโรจน ์กิตติวฒิุเจริญกุล

146 15 ศพก.เครือข่ายบา้นหนองขาหยัง่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 789710 1474607 นายถาวร บญุสนทิ

147 16 ศพก.เครือข่ายบา้นหว้ยโสม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่11 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 774501 192916 นายชง ยมหา

148 17 ศพก.เครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์60 ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่18 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 782925 1487401 นายฉัตรชัย ล้อมสุขวฒันา

149 18 วสช.ผู้เล้ียงสัตวค์ลองตะเกรา ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 797323 1483524 นายจันทร์ รุ่งโรจน์

150 19 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมะม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 792048 1479957 นายสุชิน แสงเดือนสิริกุล
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.
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พิกัด

ชือ่เกษตรกร

151 20 ศพก.เครือข่ายบา้นเกาะกระทงิ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่13 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 791046 1481944 นางสาวล าไพ นวิตัร์

152 21 ศูนย์ข้าวชุมชนโสธรฤาไน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่15 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 784370 1479434 นายศิวชัย พรอ านวย

153 22 ศพก.เครือข่ายบา้นเขากระดาษ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่19 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 789259 1483064 นางสมลักษณ์ ดีละมุล

154 23 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่4 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 770236 1487800 นายกิตติ จักษ์แก้ว

155 24 แปลงใหญ่เหด็ต าบลคลองตะเกรา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่17 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 784049 1485438 นางกัญญาภคั สกุลศรี

156 25 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นหนองปรือนอ้ย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่16 ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอทา่ตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 789883 1494701 นายสุระศักด์ิ มุง่ดี

157 คลองเขือ่น 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 731378 1520992 นายวเิชียร โพนสุวรรณ

158 2 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงสัตวน์้ า กุง้ขาว และปลาแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 731901 1523216 นายไพสันต์ อือ้เทยีน

159 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลก้อนแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 731370 1520894 นายวชัรินทร์ นิม่เจริญ

160 4 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 732605 1525664 นายเจียม ศิริชาติ

161 5 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงสัตวน์้ า การเล้ียงกุง้ขาว กุง้ก้ามกราม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 734896 1527082 นายสายชล เกตุกัปตัน

162 6 ศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพร ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่2 ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 735113.5 1526854.6 นายปราโมทย์ รัตนสินทร์

163 7 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 732787 1526151 นายส าเริง เนตรสาคร

164 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลคลองเขือ่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 732787 1526151 นายเผด็จ อินทสวสัด์ิ

165 9 ศูนย์เรียนรู้การตลาดสินค้าเกษตรบา้นปา้เอมอร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 733526 1523997 นางเอมอร จูเจริญ

166 10 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพนายอ านาจ ตันเฉีย่ง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 737412 1523368 นายอ านาจ ตันเฉีย่ง

167 11 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงสัตวน์้ า การเล้ียงกุง้ขาวในบอ่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 736376 1525693 นายวริิยะ อุทารส

168 12 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 736860 1521711 นายกิตติภพ มงคล

169 13 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงกุง้ขาวร่วมกับกุง้ก้ามกราม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลคลองเขือ่น อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 734255 1526623 นางมารินทร์ โกตุม

170 14 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนกิส์ ต าบลบางเล่า ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลบางเล่า อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 733046 1517807 นายสมนกึ ชมชืน่

171 15 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมต าบลบางเล่า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบางเล่า อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 732890 1517653 นายอนนัต์ แก้วนพรัตน์

172 16 ศูนย์แปรรูปข้าวปลอดสารพิษ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 731960 1530278 นายวรกฤต นิม่อนงค์

173 17 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงสัตวน์้ า การเล้ียงปลาผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 732906 1531226 นายปรีชา ฤกษ์หร่ิง

174 18 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางตลาด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 735692 1518803 นางวรรณา เรืองปราชญ์

175 19 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 735511 1517922 นายสุรพล จารุพงศ์

176 20 ศูนย์เรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่มะพร้าวต าบลบางตลาด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่1 ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขือ่น จังหวดัฉะเชิงเทรา 47 737715 1518100 นายศราวธุ พรชัยสิทธิ์

16



 

 

 

 

 

 

 

 

ชลบุรี 

17



โซน x y

1 เมอืงชลบุรี 1 วิสาหกจิชุมชนเกษตรเติมสุข ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่- ต าบลแสนสุข อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 710324 1467221 นายคทาวุธ ปัน้ปรางค์

2 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทษฎใีหมต่ าบลบ้านสวน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 715684 1476380 นายโอลี เสมอกจิ

3 3 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชน ต าบลหนองรี ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลหนองรี อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 721165 1474714 นางจ านงค์ เนือ่งจ านงค์

4 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง เร่ือง ผักปลอดสารพิษ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหนองรี อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 720912 1476534 นายสมเกยีรติ ประเสริฐ

5 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลหนองรี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลหนองรี อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 721165 1474714 นางจ านงค์ เนือ่งจ านงค์

6 6 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการไมด้อกไมป้ระดับ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่7 ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 715416 1469406 นายกนัตภณ อนิทรมงคล

7 7 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตสารชีวภณัฑ์แปลงใหญ่ฝร่ังหนองขา้งคอก อืน่ๆ หมูท่ี่6 ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 717854 1471880 นายอนันต์ ภษูา

8 8 วิสาหกจิชุมชนคลองต าหรุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 714819 1489280 นายศักด์ิศรี ดิษฐ์คล้อย

9 9 วิสาหกจิชุมชนบ้านปึกร่วมใจ ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลบ้านปึก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 708743 1474179 นายนคร วรรัตน์

10 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลหว้ยกะปิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 713068 1471550 นายธนันท์ ต้ังประกอบ

11 11 ศูนยเ์รียนรู้บ้านเหด็ขอนสุทธิพงษ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 713760 1470782 นายสุทธิพงษ์ อนิต๊ะวงค์

12 12 วิสาหกจิชุมชนบ้านกอเหด็ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 713870 1472373 นางสาวกาญต์ดารัตน์ มหทัธนธัญ

13 13 วิสาหกจิชุมชนคนท าเหด็ เหด็แปรรูป ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 713886 1471545 นายสายชล สุวรรณโชติกร

14 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลเสมด็ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 710099 1472196 นายสมชาย สุดสวาสด์ิ

15 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลส านักบก ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลส านักบก อ าเภอเมอืงชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 47 723211 1478603 นายธานินทร์ แซ่เตียว

16 บ้านบึง 1 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 731420 1472729 นายเฉลิมพล สถาวร

17 2 กลุ่มเล้ียงกบเพือ่การเรียนรู้มุง่สู่อาชีพทีย่ัง่ยนื ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลคลองกิว่ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 0 0 นางสุวพรนันท์ สุโมตะยะกลู

18 3 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงไกไ่ขบ่้านมาลคล้ามาบล าบิด ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลคลองกิว่ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 0 0 นางสาวส ารวย ดวงดารา

19 4 กลุ่มผู้ใช้น้ าบ้านบึงขยาย ต.คลองกิว่- ต.หนองชาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า หมูท่ี่3 ต าบลคลองกิว่ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 731208 1465108 นางนิจจารีย ์เนือ่งจ านงค์

20 5 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเพาะเหด็ฟางบ้านเกาะไมแ้หลม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 728930 1477340 นายกติติศักด์ิ สมวงศ์

21 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลมาบไผ่ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลมาบไผ่ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 727800 1475178 นางบุศรินทร์ จรุงพัฒนานนท์

22 7 กลุ่มปลูกผักบ้านโป่ง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลหนองซ้ าซาก อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 0 0 นายพรณรงค์ ธนธีรพร

23 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 736764 1474670 นายวิทยา ด าจบั

24 9 กลุ่มส่งเสริมการผลิตมนัส าปะหลัง (แปลงใหญ่) ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 739084 1460786 นายแสวง ไขรัศมี

25 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.หนองบอนแดง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 736013 1475777 นายนันทศักด์ิ สุขญาติ

26 11 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนบ้านหนองยาง หนองหญ้าปล้อง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 735976 1475806 นายยทุธศักด์ิ บ าเพ็ญขจรศักด์ิ

27 12 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านวังน้ าด า ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 735656 1474757 นางขวัญเรือน นูแป

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัชลบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

18



โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัชลบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

28 13 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 732788 1478249 นางปวีณา วิถธีรรม

29 14 กลุ่มอนุรักษ์เล้ียงไกพ่ืน้เมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 733200 1475224 นายก านันสุวิทย ์ครูศรี

30 15 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 0 0 นายกฤชสฤษฎ ์ปิดตามาตา

31 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลหนองอรุิณ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี ่ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 739941 1468688 นางสาวสุภญา อ่ าทรัพย์

32 17 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาไกพ่ืน้เมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 0 0 นายอนันต์ เฉลิมลาภ

33 18 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนบ้านเพาะรัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 0 0 นางพิชญา อนิทชิต

34 19 กลุ่มวิสาหกจิส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านตาลด า ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 0 0 นางพิมพ์พิชา เกตุงาม

35 20 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหมแ่บบยัง่ยนื ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองอรุิณ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 741828 1466642 นายเริงศักด์ิ ขนุอนิทอง

36 21 กลุ่มผู้ผลิตสับปะรด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลหนองไผ่แกว้ อ าเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 47 0 0 นางซัลฟา ศรีสะอาด

37 หนองใหญ่ 1 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรอา่งแกว้พัฒนา ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่4 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 760147 1453425 นางสมจติ ทรงโฉม

38 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านอา่งแกว้ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่4 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 760413 1453396 นายวัชรินทร์ มว่งงาม

39 3 แปลงใหญ่มนัส าปะหลัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 756574 1455663 นายสมหมาย นาวินปกาสิตย์

40 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองใหญ่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 754784 1462457 นางสาวจนิตนา ท้าวภชุฌงค์

41 5 ศูนยเ์รียนรู้ฟาร์มสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่3 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 754568 1462870 นายกฤชสฤษฎ ์ปิดตามาตา

42 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลคลองพลู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 765435 1451983 นายวันชัย โฉมวิลัย

43 7 วิสาหกจิชุมชนน้ าผลไมแ้ปรรูปบ้านคลองพลู ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่1 ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 767003 1449809 นายคุณาภรรษ มงัธิวรรธ

44 8 วิสาหกจิชุมชนบ้านเนินดินแดง ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่2 ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 766558 1452471 นางสาวนรมน ธนัตถจ์ริสิน

45 9 กลุ่มเกษตรกรแปรรูปปลาสลิดบ้านหบุอเีหยีก-เนินดินแดง ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่2 ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 765361 1453798 นายณรงค์ เกตุประดิษฐ์

46 10 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 763199 1450814 นายธวัชชัย สุระประเสริฐ

47 11 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านเฉลิมลาภ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่5 ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 7E+06 1446451 นางพรทิพย ์พรสกลุดี

48 12 แปลงใหญ่สับปะรดต าบลหนองเสือช้าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 746010 1446408 นายสมศักด์ิ วิทยารัมภะ

49 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลหนองเสือช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 754092 1453621 นางสุจริา ปัญญาวัฒนกจิ

50 14 สวนยายแดง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 749342 1445558 นางอารี วิเศษเธียรกลุ

51 15 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านป่าแดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลหา้งสูง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 752304 1467527 นายพุทธิวงศ์ ศรีกลุภานุสิทธิ์

52 16 กลุ่มส่งเสริมการเล้ียงจิง้หรีดบ้านหนองประดู่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่5 ต าบลหา้งสูง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 754307 1463886 นางกฤติยาภรณ์ ดาค า

53 17 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหา้งสูง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหา้งสูง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 751941 1467348 นายพร โคตะมงั

54 18 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลหา้งสูง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลหา้งสูง อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 751707 1465495 นายสายยนต์ รัตนะไมตรี
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55 19 กลุ่มวิถเีกษตรกรต าบลเขาซก ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่1 ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 761157 1450008 นายสาธิต วุฒิรัตน์

56 20 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง "ตามรอยพ่อ" ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 767580 1447426 นายวิญญา อณุหไ์วทยะ

57 21 โรงงานยางแท่ง STR 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวัดชลบุรี 47 760998 1449657 นายธวัชชัย สุระประเสริฐ

58 บางละมงุ 1 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกพืชปลอดภยัตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้านบางละมงุฝ่ังธน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 722651 1433461 นางสาวปารณีย ์ศรีบุญมา

59 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง เพือ่สร้างรายได้ใหแ้กชุ่มชนอยา่งยัง่ยนื ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 709784 1.4E+07 นางสาวกาญจนา สกลุเลิศมงคล

60 3 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรชุมชนบ้านนาใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 710182 1440606 นางสุนิสา รัตนวงศ์

61 4 ศูนยเ์รียนรู้ธนาคารปูไขน่อกกระดอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 708991 1440197 นายมาโนช ทรงโยธิน

62 5 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรต าบลหนองปรือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 711657 1437629 นางสาวณฐณัฐ บัวเจริญ

63 6 ฟาร์มจอมพลัง ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 716047 1431757 นางสาวจอมขวัญ หรรษาขจร

64 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลโป่ง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 715167 1433895 นายวิชาญ บ ารุงยา

65 8 แหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตรต าบลโป่ง ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 713902 1430504 นายณรงค์ชัย สวัสด์ิชุติตระกลู

66 9 ศูนยก์ารเรียนรู้ทฤษฎใีหมต่ าบลโป่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 715185 1433755 นายธงชัย หมอยาไทย

67 10 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนบางละมงุมะพร้าว ๙ หน้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 715167 1433895 นายวิชาญ บ ารุงยา

68 11 Patch's garden and Malila café ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 720988 1432486 นางสาวพัชรีพร พ่วงออ่น

69 12 ศูนยส่์งเสริมการผลิตปุย๋อนิทรียต์ าบลเขาไมแ้กว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 722738 1433688 นายวินัย สายสมร

70 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกพิอเพียงรักฟาร์มตามรอยพ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 712719 1432390 นางเพลินจติร ศรีเสวกร์

71 14 กลุ่มส่งเสริมการผลิตมนัส าปะหลัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 718088 1436398 นายสุวรรณ เมอืงกล่ิน

72 15 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ยชุมชนต าบลหว้ยใหญ่ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 709304 1424682 นางสาวจ าปี คงขาว

73 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหว้ยใหญ่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 711968 1415444 นางนางสาววรลักษณ์ ไตรศุภโชค

74 17 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตพืชผักสมนุไพรต าบลหว้ยใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 711968 1415444 นางดวงพรรณ ทองทรัพย์

75 18 กลุ่มส่งเสริมการผลิตสับปะรด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 723324 1434162 นายบุญทรัพย ์มานะมุง่ประเสริฐ

76 19 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลตะเคียนเต้ีย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลตะเคียนเต้ีย อ าเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 47 713735 1440201 นางลมลุ ประกอบธรรม

77 พานทอง 1 วิสาหกจิชุมชนแชมพูสมนุไพรแมบ่้านพัฒนาหนองต าลึง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลหนองต าลึง อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 724970 1484326 นางพิมพร วุฒิปัญญารัตนกลุ

78 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองต าลึง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลหนองต าลึง อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 726479 1481145 นายไชยา สงวนพงษ์

79 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 732252 1484532 นายมนตรี เรืองศรี

80 4 วิสาหกจิชุมชนบ้านออ้มแกว้ ต าบลมาบโป่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 728659 1488653 นางเสง่ียม รุ่งเรือง

81 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลมาบโป่ง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 731088 1479879 นางไน่ซิม นพรัมภา
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82 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองหงษ์ อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 730012 1479927 นายสมบัติ กาญจนา

83 7 วิสาหกจิชุมชนบ้านโป่งตามขุหนองหงษ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลหนองหงษ์ อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 728850 1483642 นายพนม ปูชิดาวรโชติ

84 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองหงษ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนองหงษ์ อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 727252 1483207 นายนายมานพ หนูยงค์

85 9 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์ปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลโคกขีห้นอน อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 728500 1495810 นางจนัทนา สุขถาวร

86 10 วิสาหกจิชุมชนกล้วนมว้นสมนุไพรกลุ่มแมบ่้านไผ่สีทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลโคกขีห้นอน อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 728173 1495904 นางอ านวย นพสมบูรณ์

87 11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเนินตาพูน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 724533 1491255 นางถาวร สมจติต์

88 12 วิสาหกจิชุมชนผู้เล้ียงสัตว์น า้บางหกั ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบางหกั อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 724052 1497865 นายพรชัย บัวประดิษฐ์

89 13 วิสาหกจิชุมชนบ้านหนองสองหอ้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลบางหกั อ าเภอพานทอง จงัหวัดชลบุรี 47 724451 1498453 นายอนัน ไมง้าม

90 พนัสนิคม 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลวัดหลวง(ครูหลาน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวัดหลวง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 727771 1470687 นางอทุัยวรรณ พิทยาคุณ

91 2 สวนไกรสีห์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบ้านเซิด อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 730733 1492507 นายไพโรจน์ ไกรสีห์

92 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลนาเริก ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลนาเริก อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 743492 1480643 นายสมภพ เจริญวุฒิวนพันธ์

93 4 สวนลุงจกุ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่10 ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 743080 1478262 นายวีรพันธ์ จนัทรนิภา

94 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลสระส่ีเหล่ียม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลสระส่ีเหล่ียม อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 740950 1498786 นางประไพ น่วมนคร

95 6 สวนทรัพยไ์พบูลย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสระส่ีเหล่ียม อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 740934 1501355 นายไพบูลย ์หาทรัพย์

96 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลวัดโบสถ์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลวัดโบสถ ์อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 731288 1492123 นายด ารงค์ สุกใส

97 8 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักระบบไฮโดรโปรนิกส์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ีต่ ต าบลหวัถนน อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 742040 1497668 นายเจริญชัย เหลืองออ่น

98 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหวัถนน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลหวัถนน อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 742195 1497625 นายบุญส่ง ประสาททอง

99 10 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 735231 1501579 นางสาวนุชจรี บุญมี

100 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองเซ่ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 744144 1494419 นายวิชัย กา้นบัว

101 12 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์สุรียพ์รฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 744146 1494424 นายบุญเรือน กา้นบัว

102 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองขยาด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองขยาด อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 734739 1483296 นางล าใย ชาประเสริฐ

103 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 749361 1494182 นายท านนท์ แซ่ล้ี

104 15 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลหนองเหยีง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 743699 1490252 นางชุตินันท์ ผ่องแผ้ว

105 16 แปลงใหญ่ไมผ้ล (ขนุน) ต าบลหนองเหยีง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่12 ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 736402 1491296 นายสมจติร พรหมมะเสน

106 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงเกษตรธรรมชาติ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาวังหนิ อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 743570 1485643 นางอไุร กนัทะค า

107 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงคลองหลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลไร่หลักทอง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 736375 1492141 นายสมรักษ์ ค าวงษ์

108 19 สวนปราณี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนามะตูม อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบุรี 47 735323 1484751 นางปราณี กรีซโบวสกี้
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109 ศรีราชา 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบึงไผ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 717815 1447057 นายธนภทัร อภยัวงษ์

110 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลบึง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 717893 1446676 นายบุญยนื วชิรเติมศักด์ิ

111 3 กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไมอ้ าเภอศรีราชา ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 717641 1.4E+07 นางสมจติ สุขเจริญ

112 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองขาม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 725267 1456436 นางสาวสุพิชญา เจริญนาน

113 5 แปลงใหญ่มะพร้าว อ าเภอศรีราชา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 725267 1456436 นายธนพงษ์ เจริญนาน

114 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลเขาคันทรง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 728676 1452167 นายสุริยะ เสียงสังข์

115 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลเขาคันทรง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 728676 1452167 นางจนัทิมา มกุสิพันธ์

116 8 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรสุรศักด์ิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 735399 1444371 นางกมลทิพย ์รุ่งศิริเอกวัฒน์

117 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลบางพระ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 716602 1463569 นางจงใจ เตชะมา

118 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงสวนดอกบัวบางพระ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 711321 1462132 นายธเนศ เคล่ือนไธสง

119 11 กลุ่มศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลบางพระ ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 720079 1456941 นายมงคล เจยีมศิริ

120 12 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ต าบลบางพระ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่12 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 720221 1458632 นายวีระ สาเกทอง

121 13 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรเนินกระบก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 47 720910 1445382 นางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร

122 เกาะสีชัง 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จงัหวัดชลบุรี 47 695485 1456099 นายประดิษฐ์ ศรีประเสริฐ

123 2 ศูนยฝึ์กอบรมอาชีพวัดถ้ ายายปริก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จงัหวัดชลบุรี 47 695991 1455027 นางสาววรจนา วาพบ

124 3 วิสาหกจิชุมชนเกาะสีชังโฮมสเตย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จงัหวัดชลบุรี 47 696324 1455002 นางสาวอพวัลย ์พรมฤทธิ์

125 สัตหบี 1 ครูบัญชีอาสา ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่9 ต าบลสัตหบี อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 707382 1402247 นายทวีป วุฒิรัตน์

126 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลสัตหบี อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 706463 1406709 นางจ าเลียง รักธรรม

127 3 ประมงอาสา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลสัตหบี อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 706958 1406642 นางวนิดา แกว้มงคล

128 4 กลุ่มเกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสัตหบี อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 705840 1426574 นายวิเศษ ศรีธรรมา

129 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มอาชีพเยน็ฤดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลสัตหบี อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 707382 1402247 นายทวีป วุฒิรัตน์

130 6 กลุ่มวิสาหกจิชมชนแมบ่้านเกษตรกรเขาคันทมานธ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลสัตหบี อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 706600 1407016 นางสาวกญัญา รักธรรม

131 7 ศดปช ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลสัตหบี อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 711705 1403106 นางสาวเบญจพร พูเมอืง

132 8 ชุมชนอดุมศักด์ิทองทิพย์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลสัตหบี อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 707264 1400732 นายเกรียงศักด์ิ คีรีรัตนเวทย์

133 9 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรหนองระก า ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลสัตหบี อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 707782 1402397 นางนงนุช บุญมลีาภ

134 10 ปศุสัตว์อาสา ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลสัตหบี อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 706952 1400602 นายสมชาย ซ่ือตรง

135 11 ศูนยเ์รียนรู้บ้านเหด็สัตหบี อืน่ๆ หมูท่ี่7 ต าบลสัตหบี อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 0 706040 1402624 นายชัยศักด์ิ ค าสงคราม
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136 12 วิสาหกจิชุมชนเต่าสีจรรย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 710677 1414488 นางสุภาพ ภาคภมูิ

137 13 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 711232 1414870 นายสนอง สุภาผล

138 14 กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 712005 1414252 นายสันต์ ส าอางเอม

139 15 ศจช ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 714469 1408631 นางสังวาลย ์คุณากรประทีป

140 16 ปศุสัตว์อาสา ต าบลพลูตาหลวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี 47 711964 1404177 นายนาวี เชาวศิลป์

141 บ่อทอง 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านหนองจระเข้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 767976 1458992 นายอนิรุทธ์ ศรีสมทุร

142 2 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนบ้านคลองใหญ่คนรักษ์ช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 775325 1453340 นางอญัชลี โชคชัยช านาญกจิ

143 3 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนัต าบลบ่อทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่8 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 775325 1453340 นางอญัชลี โชคชัยช านาญกจิ

144 4 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนสมนุไพรบ้านอมพนม อืน่ๆ หมูท่ี่1 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 764306 1469390 นางปณิตา พันธุ์สนิท

145 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านทุง่น้อย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 760872 1476360 นายรักชาติ กลางนอก

146 6 กลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลังอ าเภอบ่อทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 760143 1470007 นายอนุชา ออ่นหล้า

147 7 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผ้าบาติกบ้านทุง่น้อย อืน่ๆ หมูท่ี่4 ต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 761554 1478714 นางจนัทร์พร อาริยวัฒน์

148 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลวัดสุวรรณ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 760886 1475776 นายรักชาติ กลางนอก

149 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลธาตุทอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 755188 1471548 นางพิสมยั โรจน์สุวรรณชัย

150 10 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ าพริกแกงคลองมอืไทร อืน่ๆ หมูท่ี่5 ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 758353 1469724 นางอไุร สุขสว่าง

151 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 762492 1463829 นายประกอบ อยูเ่ยน็

152 12 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 769036 1469930 นางพัทยา ลูกสอาด

153 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านบึงเจริญ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 767022 1474647 นายปรีชา แขง็แรง

154 14 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ่อทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 772276 1478468 นายวันชัย เมธาปัญญารักษ์

155 15 กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดอ าเภอบ่อทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 770310 1477859 นายบุญธรรม บัวประดิษฐ์

156 16 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนั(ต.เกษตรสุวรรณ,ต.พลวงทองทอง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 782936 1471383 นายส ารวย อ าพรเวช

157 17 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนส่งเสริมอาชีพการเพาะเหด็และแปรรูปเหด็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 782936 1471383 นางสาวรสริณภย์ฒ เกษตรมงคลชัย

158 18 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มชุมชนสับปะรดอา่งกระพงศ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 770310 1477859 นายอาทิตย ์สีเหลือง

159 19 ศูนยเ์รียนรู้นิคมเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 781248 1460467 นายตระกลู สว่างอารมย์

160 20 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงแพะพลวงทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 781034 1456598 นายราเชน มะลิวัลย์

161 21 กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลพลวงทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวัดชลบุรี 47 780679 1460365 นายวันชัย พานทอง

162 เกาะจนัทร์ 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา ศูนยเ์รียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า หมูท่ี่11 ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 769691 1487524 นายสมศักด์ิ สมานราษฎร์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัชลบุรี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

163 2 ชมรมคนรักเหด็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 773059 1484969 นางสาวฐิตารีย ์อมุา

164 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู ่4 ต าบลเกาะจนัทร์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 757031 1486910 นายสมพงษ์ กล่ินดี

165 4 ศูนยเ์รียนรู้เร่ือง ไมผ้ล (ขนุน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 757096 1485932 นางจนิตนา ธนาดุลอธิวัฒน์

166 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเจด็เนิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 757438 1486541 นางสมทรง อดุมทรัพย์

167 6 ศูนยก์ารท าการเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 769135 1485612 นางจริาทิตย ์แกว้งาม

168 7 ศูนยก์ารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/การปลูกผักปลอดภยั/การท าการเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 759492 1480860 นางชุดชา แน่นหนา

169 8 ศูนยก์ารผลิตสับปะรด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่12 ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 767671 1481013 นายทัศดี ศุภมาตย์

170 9 ศูนยเ์ครือขา่ยการเล้ียงสัตว์ (แพะ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 753809 1475772 นายจตุรงค์ ฉมิพัด

171 10 ศูนยก์ารปลูกพืชไร่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 773059 1484969 นายมงคล เหลืองออ่น

172 11 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชน/ศดปช. ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 746900 1478506 นายคงฤทธิ์ บุญทา

173 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 750124 1484613 นายสิทธิชัย นุชพันธ์

174 13 ศูนยก์ารท าเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 751578 1482221 นายละมยั เณรแพง

175 14 ศูนยก์ารจดัท าบัญชี/การจดัท าสหกรณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่5 ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 752521 1479470 นายเทวินทร์ นันทชัยสิริกลุ

176 15 ศูนยก์ารท าเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลท่าบุญม ีอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวัดชลบุรี 47 752298 1482286 นางสาวสมสิน เล้าสุวรรณ
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โซน x y

1 เมอืงตราด 1 แปลงใหญ่ขา้วต าบลหนองโสน-หนองเสมด็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหนองเสมด็ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวัดตราด 48 228885 1350147 นางเพ็ญศรี ใจเทีย่ง

2 2 แปลงใหญ่เงาะต าบลหว้งน  าขาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลหว้งน  าขาว อ าเภอเมอืงตราด จงัหวัดตราด 48 233381 1342130 นายจเร เขยีวขจี

3 3 ศูนยเ์รียนรู้เฉพาะทางด้านโคเนื อ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวัดตราด 48 12.2329 102.53947 นายอ านาจ เป๊ะกี

4 4 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหว้ยแร้ง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวัดตราด 48 230155 1367628 นายสมเกยีรติ แซ่เต็ง

5 5 แปลงใหญ่ขา้วต าบลท่าพริก-เนินทราย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลท่าพริก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวัดตราด 48 237014 1366630 นายวิชัย ท่าพริก

6 6 โรงเรียน ตชด.บ้านท่ากุม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลท่ากุม่ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวัดตราด 48 244804 1359716 พันต ารวจโททองสุข สระแกว้

7 7 แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลท่ากุม่-เนินทราย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี ่4 ต าบลท่ากุม่ อ าเภอเมอืงตราด จงัหวัดตราด 48 241481 1365953 นายเรือง ศรีนาราง

8 8 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตะกาง อ าเภอเมอืงตราด จงัหวัดตราด 48 243416 1352969 นายอภเิดช บุญล้อม

9 9 แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลช าราก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลช าราก อ าเภอเมอืงตราด จงัหวัดตราด 48 247090 1348678 นายสมทรง พ่วงกระแสร์

10 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียต์ามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมอืงตราด จงัหวัดตราด 48 248209 1341039 นางวิไล ทองมี

11 คลองใหญ่ 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลคลองใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด 48 270313 1301525 นายประการ ผลาเกษ

12 2 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด 48 265346 1307518 นางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลาธนนาถ

13 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลไมรู้ด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด 48 262120 1313535 นายด ารงค์ ละอองสินธุ์

14 4 ศุนยเ์รียนรู้การเลี ยงเป็ดไขแ่ละการแปรรูป ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด 48 261282 1314861 นางล าดวน เกษี

15 5 วิสาหกจิชุมชนท่องเทีย่วโดยชุมชนต าบลไมรู้ด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด 48 257963 1319087 นางสุรี ผ่องใส

16 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหว้งโสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด 48 263960 1309399 นางขนิษฐา เดชาสกลุพงษ์

17 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด 48 261451 1316672 นายปภพ หน่อพยคัฆ์

18 8 แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลไมรู้ด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด 48 259801 1320562 นายศุภกจิ อศัวโสวรรณ

19 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด 48 260184 1320389 นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์

20 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวัดตราด 48 259454 1320274 นายสงคราม พุธรา

21 เขาสมงิ 1 สวนผลไมไ้พฑูรย ์วานิชศรี ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลเขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 221191 1368161 นายไพฑูรย ์วานิชศรี

22 2 ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชนต าบลเขาสมงิ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลเขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 221169 1366648 นายศราวุฒิ กองแกว้

23 3 ศูนยเ์รียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน อ าเภอเขาสมงิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 223654 1361508 นายบัณฑิต กลูพฤกษี

24 4 สหกรณ์การเกษตรเขาสมงิ จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่8 ต าบลเขาสมงิ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 218451 1368560 นางนกน้อย เขม็ทอง

25 5 กลุ่มปุย๋หมกัคุณภาพบ้านมมุสงบ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 218109 1375298 นายสมชาย พรมรุจี

26 6 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงไกพ่ื นเมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 217389 1367620 นายธวัช เขตอนันต์

27 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านเงาะตราด ต าบลวังตะเคียน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 224586 1373972 นายธนภทัร จาวินัจ

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัตราด

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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28 8 กลุ่มผู้เลี ยงชันโรงต าบลสะตอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่2 ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 221867 1383660 นายเจริญ สินศิริ

29 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงเฉพาะด้านไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 220277 1389373 นายเชาวลิต ชูอ าไพ

30 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลสะตอ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 224222 1386805 นายตรวจ สนเถง็

31 11 บ้านสวนขา้วกล้องขา้วแกง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเทพนิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 221086 1379505 นางดารารัตน์ นิยมรัตนา

32 12 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเทพนิมติ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 223805 1379603 นายเจริญ ดีชัย

33 13 วิสาหกจิชุมชนสวนผลอ าไพ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลทุง่นนทรี อ าเภอเขาสมงิ จงัหวัดตราด 48 221985 1368577 นายชัยวัฒน์ ปร่ิมผล

34 บ่อไร่ 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหมืน่ด่าน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวัดตราด 48 236626 1393451 นายวีระ แผ่นทอง

35 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านมะนาว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จงัหวัดตราด 48 230522 1392354 นายอทุาน ทองศาสตรา

36 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านคลองขวาง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวัดตราด 48 227058 1394326 นายฉลาด มณีมา

37 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองมาตร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวัดตราด 48 224025 1394159 นายเอีย่มสูน โชติศรีลือชา

38 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลด่านชุมพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวัดตราด 48 246453 13799992 นางสมพร นิคมทัศน์

39 6 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านทับทิมสยาม 01 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลด่านชุมพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวัดตราด 48 245915 1380395 นางสุวรรณี สุนทวนิค

40 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านทางกลาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลด่านชุมพล อ าเภอบ่อไร่ จงัหวัดตราด 48 239450 1379104 นายสุรินทร์ ปาทะคุณ

41 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวัดตราด 48 225143 1398103 นายเล็ก ทองนวน

42 9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านผลิตภณัฑ์จกัสานบ้านคลองโอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวัดตราด 48 237075 1388873 นางแหวว หาญพัฒน์

43 10 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน  ามนัต าบลนนทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลนนทรีย ์อ าเภอบ่อไร่ จงัหวัดตราด 48 232452 1386257 นายสมชาย พรหมมา

44 แหลมงอบ 1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนต าบลคลองใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลน  าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด 48 216433 1355437 นายพิธรรม ยสิารคุณ

45 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลบางปิด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด 48 207110 1352598 นายประพัต ยนัตโกเศศ

46 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลบางปิด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด 48 207110 1352598 นายประพัต ยนัตโกเศศ

47 4 แมบ่้านเกษตรกรกลุ่มแปรรูปผลไม้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด 48 206987 13532917 นางวรางคณา จนีาวนิช

48 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางปิด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด 48 207110 1352598 นายประพัต ยนัตโกเศศ

49 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลบางปิด ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด 48 206987 13532925 นายสุพรรณ ขนัธุวาร

50 7 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นบ้านช่องลม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด 48 207110 1352598 นายจรัญ ทองปาน

51 8 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ประจ าอ าเภอแหลมงอบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลบางปิด อ าเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด 48 206533 1353364 นายบรรลุ โพธิมณี

52 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลคลองใหญ่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด 48 213806 1354135 นายสมภพ พวงสุวรรณ์

53 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลคลองใหญ่ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด 48 213806 1354135 นายจ าลอง คล่ีหมืน่ไวย

54 เกาะกดู 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลเกาะหมาก ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกดู จงัหวัดตราด 48 226058 1306248 นายนพดล สุทธิธนกลู
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัตราด

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

55 2 จดุเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกดู จงัหวัดตราด 48 225989 1306253 นายธานินทร์ สุทธิธนกลู

56 3 วิสาหกจิชุมชนไกพ่ื นเมอืง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเกาะกดู อ าเภอเกาะกดู จงัหวัดตราด 48 232969 1286083 นายเสนาะ ถวิลวงษ์

57 4 จดุเรียนรู้การผลิตไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเกาะกดู อ าเภอเกาะกดู จงัหวัดตราด 48 235889 1293451 นางสาวพิชฌาภา นาคประสพ

58 5 จดุเรียนรู้การผลิตมะพร้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลเกาะกดู อ าเภอเกาะกดู จงัหวัดตราด 48 232239 1290230 นายสาคร พนมทม

59 6 จดุเรียนรู้การผลิตผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลเกาะกดู อ าเภอเกาะกดู จงัหวัดตราด 48 232359 1285871 นายดุสิต ริมชลา

60 7 จดุเรียนรู้การผลิตผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลเกาะกดู อ าเภอเกาะกดู จงัหวัดตราด 48 232529 1285640 นายจ ารัส สังขท์อง

61 8 ท่องเทีย่วเชิงเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลเกาะกดู อ าเภอเกาะกดู จงัหวัดตราด 48 236298 1289715 นางสมพร กะฐินเทศ

62 9 ศูนยเ์รียนรู้แมลงเศรษฐกจิ (ชันโรง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่2 ต าบลเกาะกดู อ าเภอเกาะกดู จงัหวัดตราด 48 234207 234207 นายสมวงค์ ร าไพ

63 10 แมบ่้านเกษตรกรอ าเภอเกาะกดู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเกาะกดู อ าเภอเกาะกดู จงัหวัดตราด 48 232028 1284915 นางเพ็ญศรี เพิม่ทรัพย์

64 เกาะช้าง 1 วิสาหกจิชุมชนท่องเทีย่วบ้านด่านเกา่-ด่านใหม่ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จงัหวัดตราด 48 208031 1342939 นายสมควร ทัศมากร

65 2 ผลิตทุเรียนคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จงัหวัดตราด 48 212558 1338298 นายสมหวัง ภรินันทนันท์

66 3 วิสาหกจิชุมชนบ้านสลักเพชร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลเกาะช้างใต้ อ าเภอเกาะช้าง จงัหวัดตราด 48 213270 1329322 นางเรณู ผ่องใส

67 4 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเกาะช้างใต้ อ าเภอเกาะช้าง จงัหวัดตราด 48 215668 1332377 นางวารุณี แจม่กระจา่ง
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โซน x y

1 เมอืงนครนายก 1 ศูนยเ์รียนรู้การลดต้นทุนการผลิตขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 733781 1569891 นางส าราญ เขยีวนรไพ

2 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชบ้านคลองใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 729862 1569035 นายเนียด มัง่มี

3 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านชวดบัว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลดอนยอ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 727933 1564479 นางจริวรรณ จนัทา

4 4 ศูนยเ์ครือขา่ยประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 731229 1558977 นายประคอง ล้ิมเจริญ

5 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 732085 1551065 นายสมพงษ์ พุดเกดิ

6 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 736976 1551884 นางพยรู แสงจนัทร์

7 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลศรีจฬุา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 734511 1559131 นางส าราญ บุญค้ า

8 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล ต าบลดงละคร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 734782 1565583 นางสาวชนิดาภา พวงประเสริฐ

9 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองโพธิ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลดงละคร อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 733437 1563473 นายเฉลียว ดาษพินิจ

10 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยสาริกา ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 745394 1577590 นายภธูร หมืน่วงค์

11 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านกดุรัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสาริกา อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 744721 1578683 นายสุริยะ คณะธรรม

12 12 ศูนยภ์มูรัิกษ์ธรรมชาติ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนิต้ัง อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 749652 1582597 นายปัญญา ปุลิเวคินทร์

13 13 ศูนยเ์รียนรู้สหกรณ์จงัหวัดนครนายก ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่7 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 740769 1576476 นางอบุล ชะบาทอง

14 14 ศูนยเ์ครือขา่ยประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 741321 1576228 นายประเทือง แช่มช้อย

15 15 ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชนบ้านกตุตะเคียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่8 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 740226 1579585 นายสมคิด กดุบ้านหนอง

16 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองสะท้อน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 47 733083 1578189 นายไร ใครอนิทร์

17 ปากพลี 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 744340 1568192 นายมิง่ สืบจากลา

18 2 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ สาขาอ าเภอปากพลี ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่4 ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 744754 1566930 นางสาวกญัญา ตรงคง

19 3 ศูนยเ์ครือขา่ยปราชญ์ชาวบ้านเศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเกาะโพธิ์ อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 740060 1565507 นายวิรัตน์ จนีลักษณ์

20 4 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตชะอมคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลปากพลี อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 749284 1559319 นางบุญเรือน ปิน่เกตุ

21 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 750682 1570321 นายประกอบ ศรีวะรมย์

22 6 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 740284 1561582 นายส าเนา เกาะกาเหนือ

23 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะกบครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 740735 1560961 นางฐิตยา น้อยส าแดง

24 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะปลูกขา้วปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 748608 1572172 นายเจริญ บุญเคล้ิม

25 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เนินหนิแร่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 748608 1572172 นางละมยั จติรน้อม

26 10 ศูนยเ์ครือขา่ยสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่8 ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 749825 1575812 นายวัลดี วรรณราช

27 11 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนด้านส่ิงแวดล้อม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 748567 1570801 นางสาวนฤมล บุญเคล้ิม

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันครนายก

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันครนายก

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

28 12 ศูนยเ์รียนรู้การขยายพันธุ์พืช ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลนาหนิลาด อ าเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 47 755301 1571685 นายณรงค์ รักษาศิลป์

29 บ้านนา 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 725606 1577886 นายเอกชัย สมชื่อ

30 2 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านวังปลาไหล ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 728943 1576099 นายประสาร เต็มเปีย่ม

31 3 วิสาหกจิชุมชน กลุ่มเล้ียงไกพ่ันธ์พืน้เมอืงบ้านศรีสุวรรณ จ.นครนายก ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลบ้านพริก อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 718522 1582032 นายศิริชัย ไพบูลย์

32 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านโคกประเสริฐ ต าบลอาษา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลอาษา อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 719677 1573670 นายพิสิทธิ์ชัย บุญมา

33 5 กลุ่มศูนยก์ารใช้ประโยชน์ทีดิ่นในพืน้ที ่สปก . ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 711786 1573091 นางสุภา พิกลุแกว้

34 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรบ้านบางควายลุย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลบางออ้ อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 726739 1570116 นางกนกภรณ์ ใจเพ็ชร์

35 7 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านเกาะไมล้าย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลพิกลุออก อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 720933 1575354 นายบุญชู สุจภิานันท์

36 8 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านวังบัว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลพิกลุออก อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 718071 1575854 นายลมยั เจริญนา

37 9 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรพอเพียงต าบลป่าขะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 725158 1580262 นายทองหล่อ แดงอร่าม

38 10 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรพอเพียงบ้านทุง่กระโปรง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 724456 1583025 นายสมหมาย เกตุแกว้

39 11 ศูนยเ์รียนรู้วิถเีศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลเขาเพิม่ อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 725638 1587623 นายศักด์ิดา ชีชะวา

40 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลศรีกะอาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก 47 727473 1582929 นายเพทาย วรวัฒน์

41 องครักษ์ 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านบึงหลุมบัว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลพระอาจารย ์อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 714605 1548762 นายอสิระ หมดัรอ

42 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านปากบึงศาล ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบึงศาล อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 711495 1556062 นายประทีป พรมหอม

43 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทีดิ่นในเขตปฏรูิปทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลศีรษะกระบือ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 716725 1551930 นายศิริ อดุมวงษ์

44 4 ศดปช.บ้านคลอง23 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลศีรษะกระบือ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 717196 1552074 นายวิมล บุญรอด

45 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลอง23ฝ่ังใต้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลศีรษะกระบือ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 717784 1551917 นายมงคล สวยสม

46 6 ศูนยจ์กัการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลอง24ฝ่ังใต้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลศีรษะกระบือ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 716215 1554960 นางหทัย ภูเ่พ็ชร

47 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 0 0 นางสมบุญ คุ้มวงษ์

48 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ด้านประมง ปี2560 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 726457 1551881 นายสุริยนัต์ ต้ันสกลุ

49 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านคลองขดุ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 729400 1548635 นายอาทิตย ์บุญท้วม

50 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 0 0 นายสุชาติ ศรีสุขภู่

51 11 ล้อมรักษ์ออแกนิคฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่13 ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 726925 1546004 นายธนาตย ์เหง่าหลี

52 12 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลทรายมลู อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 720653 1562707 นางเรณู บูรณะสุคนธ์

53 13 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลทรายมลู อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 721047 1563402 นางสมศิริ กนัยาเลิศ

54 14 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ด้านประมง ปี 2560 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลทรายมลู อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 718217 1562890 นางสาวราตรี พุธพ้นภยั
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันครนายก

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

55 15 สวนยงูทอง ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลบางปลากด อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 711919 1563620 นางเรณู มะนูน

56 16 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ด้านประมง ปี 2560 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลบางลูกเสือ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 725365 1549946 นางปานทอง อาทิตยฉ์าย

57 17 G0lden farm (สวนสุวรรณ-สุพรรณ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลบางลูกเสือ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 726089 1559063 นายพรชัย ขาวละออ

58 18 ศูนยเ์กษตรผสมผสานบ้านหนองขมุ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 0 0 นายส าเริง รัศมี

59 19 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองขมุ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 717146 1558442 นายสุรพจน์ ศรีรุ้ง

60 20 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์จงัหวัดนครนายก สหกรณ์เช่าซ้ือทีดิ่นเมอืงเกา่ จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่7 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 710887 1559557 นางวัชรี ปัญญา

61 21 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ในเขตปฏรูิปทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 712359 1560746 นางนิตยา บุญเกดิ

62 22 เอกวัฒน์พันธุ์ไม้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 47 7100922 1559555 นายเอกวัฒน์ เดชหา้ว
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โซน x y

1 เมืองปราจีนบรีุ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 750694 1557455 นางบญุสม ล้านทอง

2 2 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลรอบเมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 752456 1554212 นายชัยยพล ชาวเมืองสีวสุ

3 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวดัโบสถ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวดัโบสถ์ อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 752206 1553657 นายเกษม เฟื่องส ารวจ

4 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 754605 1548330 นางวารี หอมเดิม

5 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 753534 1546481 นายเจน เพ็ชรร่ืน

6 6 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหาดสะแก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลทา่งาม อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 763446 1550789 นายกิตติพันธุ์ เหลาเพ็ชร

7 7 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลบางบริบรูณ์ อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 765586 1550313 นายวศิรุต กล่ินพิพัฒน์

8 8 ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพไม้ผลต าบลบา้นพระ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่16 ต าบลบา้นพระ อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 759788 1560976 นางอุบล แสงแดง

9 9 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนถัว่ทอดกลอยโคกไม้ลาย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 749769 1564908 นายชัยวฒัน ์จิตรตรง

10 10 ศูนย์ปศุสัตวแ์บบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 752850 1560469 นางนวลฉว ีต้องดี

11 11 ศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรพอเพียง ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่5 ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 752492 1562659 นางวนัเพ็ญ สนลอย

12 12 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่14 ต าบลดงขีเ้หล็ก อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 763640 1560904 นายสืบ เจริญสุข

13 13 เกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลดงขีเ้หล็ก อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 764365 1562402 นายไพฑูรย์ คูณสุข

14 14 กลุ่มแปรรูปอาหารบา้นหนองขนาก ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลดงขีเ้หล็ก อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 761299 1561422 นางทว ีแซ่เล้า

15 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนนิหอม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเนนิหอม อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 754318 1569549 นายสัมพันธ ์จ าปาทอง

16 16 ศูนย์เรียนรู้แปลงใหญ่ไผ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่14 ต าบลเนนิหอม อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 757873 1571369 นางละไม แหวนแก้ว

17 17 กลุ่มเกษตรตามรอยพ่อ เพื่อวถิีพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลเนนิหอม อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 755869 1569094 นางศารัทวดี สารรัตน์

18 18 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับบา้นม่วงแฝก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลโนนหอ้ม อ าเภอเมืองปราจีนบรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 766042 1562377 นายสมพงษ์ ชืน่บาน

19 กบนิทร์บรีุ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลกบนิทร์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลกบนิทร์ อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 792182 1546130 นายกมลศักด์ิ แสงเนตร์

20 2 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตร ต าบลเมืองเก่า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 800300 1552434 นายเพ็ชร จันสาสร้าง

21 3 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตร ต าบลวงัดาล ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 782794 1546104 นายธวชั คร้ามฤทธิ์

22 4 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตร ต าบลนนทรี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลนนทรี อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 787364 1558098 นางพิมลรัตน ์ล าทอง

23 5 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตร ต าบลย่านรี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลย่านรี อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 796983 1542220 นายสุรชัย บญุคง

24 6 ศูนย์ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมยัง่ยืน ต าบลวงัตะเคียน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลวงัตะเคียน อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 808575 1537454 นายกฤษณพงษ์ ลีวจิิตร

25 7 วสิาหกิจชุมชนสมุนไพรพอเพียงตามรอยพ่อ ต าบลหาดนางแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 786491 1546194 นางดาราพร ส านกัเพชร

26 8 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตร ต าบลลาดตะเคียน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 784121 1540985 นายทว ีดาวเรือง

27 9 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตร ต าบลบา้นนา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลบา้นนา อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 807549 1549797 นายสมพร ทาจันทร์

28 10 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตร ต าบลบอ่ทอง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลบอ่ทอง อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 802532 1546281 นายเอกลักษณ์ เศษสรี

29 11 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตร ต าบลเขาไม้แก้ว ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 79809 152927 นายสุนทร คมคาย

30 12 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตร ต าบลวงัทา่ช้าง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลวงัทา่ช้าง อ าเภอกบนิทร์บรีุ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 814434 1514764 นายบญุชู สระปทมุ

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

31 นาดี 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 47 807015 1562901 นางนริมล เพียโคตร

32 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 47 798942 1564087 นางพิณยารัตน ์ใหญ่ผา

33 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลส าพันตา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 0 0 0 นางปญุญตา พงษ์ประสิทธิ์

34 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลสะพานหนิ อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 47 796240 1559696 นายไสว เกิดฉาย

35 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย เกษตรหลากหลาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 47 811394 1562819 นางกัญญา ศิลปสิทธิ์

36 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย เกษตรทฤษฎใีหม่ทุ่งโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 47 811678 1564669 นายอ านาจ ล้วนศรี

37 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ไม้ผล(ทเุรียน) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 48 178187 1554624 นายฉลาว โพธิ์โต

38 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่2 ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 47 823161 1558763 นายสุชาติ ธนะพฤกษ์

39 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายการผลิต มันส าปะหลังต าบลแก่งดินสอ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 47 818049 1559461 นายอ านวย วงษ์ศรี

40 10 ศูนย์เรียนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นทบัลาน ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่1 ต าบลบพุราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 47 813572 1572673 นางสาวปวณีา ขอมีกลาง

41 11 ศูนย์เรียนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบพุราหมณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลบพุราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 47 812106 1576421 นายส ารอง งอนกิง่

42 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายเกษตรผสมผสานบพุราหมณ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบพุราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ 47 813888 1578819 นายวรรณรภย์ สุวรรณสุข

43 บา้นสร้าง 1 การท ากระยาสารท ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลบา้นสร้าง อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 739833 1548879 นางสงบ ผลพืชน์

44 2 การผลิตข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นสร้าง อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 741780 1548794 นายเผือด ร่ืนเจริญ

45 3 ศูนย์ผลิตข้าวบา้นคลองสอง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลบา้นสร้าง อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 742357 1553850 นายอนญุาติ วงษ์วจิารณ์

46 4 การผลิตข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลบางกระเบา อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 ๗๔๐๐๕๘ ๑๕๔๗๕๔๖ นายสมจิตร์ กาญจนารักษ์

47 5 น้ าหมักชีวภาพในบอ่ปลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 743708 1540325 นายณรงค์ ทองค า

48 6 การผลิตเมล่อน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 732915 1541916 นายสกล แก้วมณี

49 7 การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ปลา-กุง้) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลบางยาง อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 740259 1537396 นางชัชฎาพร สุมาลัย

50 8 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 738389 1536393 นางสาวบญุเรือง ฉิมไทย

51 9 การผลิตข้าวอินทรีย์บา้นบางแตน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 735432 1535289 นายอนรุิทธ ์จั่นเพ็ชร์

52 10 การท าการเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบางแตน อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 733720 1539385 นายมนตรี บญุญาวฒัน์

53 11 ผลิตภณัฑ์เส่ือกกทา่กระเบา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 749430 1548993 นางสาวชุม่ ยะประดิษฐ์

54 12 การเพาะเล้ียงสัตวน์้ าบา้นคลองบางไซ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลบางพลวง อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 747733 1547884 นายเสรี เพียรชอบ

55 13 การเล้ียงววัพร้อมจ าหนา่ยลูกววั ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลบางปลาร้า อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 744637 1541652 นายสุรพล วงศ์พันเสือ

56 14 การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ปลานลิ) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลบางปลาร้า อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 747856 1541818 นายสนชัย ค าพานนท์

57 15 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกระทุ่มแพ้ว อ าเภอบา้นสร้าง จังหวดัปราจีนบรีุ 47 752820 1537455 นางกนกทรงพมร ปาวงษ์

58 ประจันตคาม 1 บา้นโนนยาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 774096 1556804 นางสาววชัรี กล่ินจันทร์

59 2 ศูนย์เครือข่าย(ด้านประมง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 767278 1550584 นางพรทพิย์ สุดใจ

60 3 บา้นเกาะลอย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลเกาะลอย อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 772133 1552433 นายวชิิต สกิกูล
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

61 4 บา้นเกาะแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบา้นหอย อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 774968 1550953 นายสาทติย์ มะจันทคุณ

62 5 ศูนย์เครือข่าย(ด้านประมง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลบา้นหอย อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 778207 1548509 นายบญุทรัพย์ ครุฑฉลาด

63 6 บา้นหนองหวัคู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองแสง อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 776060 1556378 นางบญุส่ง พันทอง

64 7 บา้นหนองข้าวหลาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลดงบงั อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 784400 1557689 นายสมชาติ ศรีบบุผา

65 8 บา้นทุ่งสบก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 783591 1562252 นายพัสณวศั บญุธรรม

66 9 บา้นเนนิมะไฟ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 777499 1560185 นางบญุช่วย เชือ้ทอง

67 10 บา้นโคกสวา่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบฝุ้าย อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 776313 1563981 นางพัชรียา อุดมวทิยานกุูล

68 11 บา้นหนองแก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 774882 1560274 นายสมหวงั คู่คิด

69 12 ศูนย์เครือข่าย(ด้านประมง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 772269 1565930 นายส าราญ ชุมพร

70 13 บา้นคลองแก้มช้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่13 ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบรีุ 47 771559 1565879 นายสุรสิทธิ์ พลชู

71 ศรีมหาโพธิ 1 ศูนย์เรียนรู้บา้นหนองหญ้าปล้อง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลศรีมหาโพธ ิอ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 779763 1531477 นางสาวลัดดา ไพเราะ

72 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลสัมพันธ ์อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 768151 1550566 นางสุวรรณา งามบญุ

73 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นทาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 774309 1547333 นางชลภสั บางไผ่

74 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพึ่งตนเองสู่ความยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทา่ตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 774265 1546941 นางอรุณี นยิมกุล

75 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลทา่ตูม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 778561 1545073 นายบญุชิต มานะต่อ

76 6 ศูนย์เครือข่ายการจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลบางกุง้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 765869 1547922 นายวรัิตน ์ประยูรพงศ์

77 7 ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรบา้นดงกระทงยาม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลดงกระทงยาม อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 764309 1545562 นางครองขวญั ช่างเก็บ

78 8 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 768574 1542554 นางณัฏฐนนัท ์พงษ์ปติิณัฐ

79 9 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนกิส์ แบบใช้ดิน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 779625 1525443 นายบณัฑิต บญุส่ง

80 10 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบา้นมาบเหยีง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 779590 1535846 นายสงคราม ธรรมมะ

81 11 ศูนย์พัฒนาการแพทย์พื้นบา้น บา้นหวัซา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 763812 1538111 นายสุนทร เชาวนะพานชิ

82 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกรอกสมบรูณ์ อ าเภอศรีมหาโพธ ิจังหวดัปราจีนบรีุ 47 779590 1535846 นายยุทธนา บางกุง้

83 ศรีมโหสถ 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลโคกปบี อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 759473 1535904 นายอ านาจ เทยีบแก้ว

84 2 ศูนย์เรียนรู้บา้นม่วงขาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโคกปบี อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 0 759952 1535212 นายจ าเริญ น าภาว์

85 3 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.2 ต.โคกปบี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่2 ต าบลโคกปบี อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 760272 1537506 นายสานติ เชาวดี์

86 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.4 ต.โคกไทย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 767211 1531243 นายสมชาย ภาวศิลป์

87 5 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.6 ต.โคกไทย ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่6 ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 767211 1531243 นายดอน ช่างเก็บ

88 6 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 767196 1530986 นายวรชัย มีชัย

89 7 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิคสินค้าเกษตร ม.3 ต.โคกไทย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 764222 1530696 นายเสวก ดอนมอญ

90 8 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ม. 4 ต.โคกไทย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 768330 1530037 นายเสกสรร จันทร์ศรี
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โซน x y
ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดปราจีนบุรี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

91 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.5 ต.โคกไทย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 768657 1530029 นายจ านงค์ เชาวเ์จริญ

92 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโคกไทย อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 771912 1526893 นายเสนอ จันทร์ศรี

93 11 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิคสินค้าเกษตร ม.3 ต.คู้ล าพัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลคู้ล าพัน อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 760327 1540847 นายสมาน จัตุรัส

94 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลไผ่ชะลือด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลไผ่ชะเลือด อ าเภอศรีมโหสถ จังหวดัปราจีนบรีุ 47 757922 1541370 นายสมพงษ์ กิตติสุนทโรภาศ
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โซน x y

1 เมอืงระยอง 1 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรเมอืงระยอง จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี ่ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 นายอานุภาพ กระจา่งแจง้

2 2 การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าอนิทรียป์ลาสลิด ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 750974 1403103 นายพัลลภ ฉายวิมล

3 3 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่16 ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 773239 1432327 นายสุนทร คชรินทร์

4 4 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข ่และการพัฒนาการเล้ียงโคเนือ้เพือ่อาชีพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 758966 1399037 นายณรงค์ เทีย่งสุนทร

5 5 สวนท่องเทีย่วเชิงเกษตรสวนยายดา ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 758821 1401846 นางบุญชื่น โพธิ์แกว้

6 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลตะพง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 758017 1403010 นายวิหาญ สุวรรณราย

7 7 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาน้ าจดืแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 759443 138146 นายณรงค์ โพธิ์แกว้

8 8 กลุ่มประมงเรือเล็กเกา้ยอด ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี ่- ต าบลปากน้ า อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 744209 1400866 นายชัยยทุธ เรืองเอีย่ม

9 9 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาน้ าจดืแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลเพ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 762071 399052 นางพอใจ จนัทร์พิทักษ์

10 10 ศูนยเ์ครือขา่ยท่องเทีย่วเชิงเกษตรและโฮมสเตยต์ าบลแกลง ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลแกลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 765143 1404581 นางประไพพิศ ไชยวัฒนะ

11 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบผักแว่นต าบลบ้านแลง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 758185 1405075 นายสุทัศน์ วงษ์เสง่ียม

12 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านตะเกราทองต าบลบ้านแลง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 758668 1406799 นางสาวเพ็ญศิกา บุญจนัทร์

13 13 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกษตรแปรรูปต าบลนาตาขวัญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 758280 1408731 นายนิมติ แจง้ชัด

14 14 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มไมผ้ลชุมชนนาตาขวัญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 757702 1408678 นายประวิทย ์ธรรมเจริญ

15 15 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลนาตาขวัญ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลนาตาขวัญ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 754501 1407993 นายขจรศักด์ิ อมัพรมหา

16 16 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มวิสาหกจิชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก ต าบลเนินพระ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่- ต าบลเนินพระ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 738416 1403618 นายส าราญ ทิพยบ์รรพต

17 17 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรชีววิถ ีณ กะเฉด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 772387 1414784 นางธัชนันทยา มว่งแพร

18 18 ศูนยเ์ครือขา่ยศูนยเ์รียนรู้กลุ่มไมผ้ลบ้านธงหงส์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 770006 1407250 นายสมชาย ชนะศึก

19 19 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนต าบลทับมา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 740392 1408448 นางสาวปราณี จติติรบ ารุง

20 20 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 742698 1405905 นายทีปพิพัฒน์ ศิริภกัดี

21 21 ศูนยเ์ครือขา่ยศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนต าบลน้ าคอก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 717513 1252657 นายหรุ่ม กนัทุกข์

22 22 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี ่- ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 729473 1402446 นายจรัญ เขม็กลัด

23 23 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลส านักทอง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 47 763732 1412020 นายสนิท ชัยภกัดี

24 บ้านฉาง 1 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 721454 1411117 นายวัชรพงษ์ สุโภวรวุฒิ

25 2 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 719629 1406941 นายอนวัช เขม็ด้วง

26 3 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 719332 1411716 นายสมพร ค าบุศย์

27 4 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลากนิพืชในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 721943 1411203 นางสาวชัชลี สาเทียน

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัระยอง

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัระยอง

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

28 5 สวนเกษตรผสมผสานต าบลส านักท้อน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 718852 1410548 นายวัฒนวัฒน์ สุขะวรรณทัศน์

29 6 สวนปกรักษ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 716433 1405144 นาวาเอกชิษณุพงศ์ ประเทศา

30 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลส านักท้อน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 722244 1414889 นายสมศักด์ิ ออ๋ประเสริฐ

31 8 ศูนยจ์ดัการพืชชุมชนต าบลส านักท้อน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 718856 1410519 นางสาวกมลลักษณ์ ทรัพยท์วี

32 9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรหนองตะเคียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 720497 1414521 นางองิอร เนียมสอาด

33 10 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกไมด้อกไมป้ระดับ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่6 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 722938 1404747 นางสมนึก เงินเจอื

34 11 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มประมงเรือเล็กพลา อูต่ะเภาสามคัคี ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 722235 1401409 นายวิเชษฐ์ หมายมัน่

35 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรบ้านตะกาด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 722816 1401840 นายไพโรจน์ ส าเนียง

36 13 สวนเส็งสมวงศ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 725071 1406065 นายสมศักด์ิ เส็งสมวงศ์

37 14 สวนวารินทร์อ.บ้านฉาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 725323 1405274 นายวารินทร์ ชิตะปัญญา

38 15 ศูนยจ์ดัการพืชชุมชนต าบลบ้านฉาง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 724405 1412750 นายทวีป สุดแสวง

39 16 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่3 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 724373 1408241 นายนพดล ทรัพยท์วี

40 17 ศูนยเ์รียนรู้เพียงพอดี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 47 723829 1412960 นายดุสิต รักษ์ทอง

41 18 สวนช่อมว่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 0 725155 1412940 นายสุรนิชญ์พงศ์ ชัยเจริญพงศ์

42 แกลง 1 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงกบในกระชังบก ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่- ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 789561 1413067 นายสถาพร ฉตัรทอง

43 2 การเพาะเล้ียงกุง้ทะเลในระบบปิด ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 788114 1409125 นายพันธ์วริศ แตรประสิทธิ์

44 3 ศูนยก์ารเรียนรู้การผลิตสับปะรดคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 783693 1418446 นายประกอบ บุญกอ่เกือ้

45 4 การเล้ียงตะพาบน้ าไต้หวันสวยงาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี ่ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 788230 1412613 นายมานะ ปฏสัิงข์

46 5 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรเมอืงแกลง จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 นางศรีวิภา สัจจา

47 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 784763 1414451 นายจรัล สมคิด

48 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการทุเรียนคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 776204 1418083 นายชานนท์ ทองแดง

49 8 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปน้ าปลาบ้านบุนนาค ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 783464 1405690 นายสงวน รัตนวิจติร

50 9 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาน้ าจดืแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 783626 1402613 นายพิชัย งามสม

51 10 การแปรรูปน้ าปลาบ้านบุนนาค ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 783464 1405690 นางสงวน รัตนวิจติร

52 11 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตไมผ้ลคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลชากโดน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 783054 1405227 นายพิพัธน์ วงศ์เดช

53 12 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะและขยายพรรณไมน้้ า ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 785120 1407585 นายอนุชาติ พันธุ์พานิชย์

54 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 785663 1413046 นายชาตรี กอ่เกือ้
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

55 14 การเพาะและขยายพรรณไมน้้ า ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 785120 1407585 นายอนุชาติ พันธุ์พานิชย์

56 15 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงหอยนางรม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 นางเบญจะ ปะส่ิงชอบ

57 16 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตน้ าปลาแบบพืน้บ้าน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 790439 1407012 นางสุนันท์ มัน่ค่ัง

58 17 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 769552 1392877 นายจกัรพันธ์ จอ้ยสุข

59 18 ศูนยเ์รียนรู้เฉพาะทางการเล้ียงโคเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 นายภริูนทร์ นิสสัยซ่ือ

60 19 การท าการเกษตรผสมผสานและการท าปุย๋หมกั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 788804 1438935 นายบุญธรรม เครือวัลย์

61 20 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตขนุนเพือ่การส่งออก ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 782385 1426451 นายมานพ ร่ืนรมย์

62 21 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 788202 1414553 นางดวงกมล เชื้อพลบ

63 22 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรทุง่ควายกนิจ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่11 ต าบลทุง่ควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 0 นางสาวปิยนันท์ ประกอบกจิ

64 23 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลทุง่ควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 793364 1410828 นายอา๋ พรมไธสง

65 24 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตพืชตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง ต.ทุง่ควายกนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลทุง่ควายกนิ อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 796576 1416371 นายถวัลย ์ใจดี

66 25 การเล้ียงกบในบ่อซีเมนต์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 794546 1409631 นายผิน ใจหาญ

67 26 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตน้ าด่ืมสมนุไพรพร้อมด่ืม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลพังราด อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 799224 1408845 นางพรพิมล ช านาญศิลป์

68 27 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตไมผ้ลคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 47 776704 1411320 นายเมธี มเีหมอืน

69 วังจนัทร์ 1 วสช.กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหมอ่ าเภอวังจนัทร์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่3 ต าบลวังจนัทร์ อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 777892 1424493 นายกลชาญ อรัญวงศ์

70 2 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหนิแท่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลวังจนัทร์ อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 776261 1424945 นายจรูญ โพธิ์ทอง

71 3 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนวังทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลวังจนัทร์ อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 776243 1424092 นางปิยะพร แซ่จงึ

72 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลวังจนัทร์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลวังจนัทร์ อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 779297 1424732 นางไพรสน เหมสมติิ

73 5 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 766553 1428921 นายอารักษ์ สัตยช์ื่อ

74 6 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเพาะเหด็และเกษตรผสมผสาน ต าบลชุมแสง อืน่ๆ หมูท่ี่1 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 716976 1431135 นายชัยกฤต บุรุษวยากรณ์

75 7 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 777439 1431383 นางสมจติร บุรุษวยากรณ์

76 8 การล้ียงปลาในกระชัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 753243 1393187 นายสันติ ขจรเวชไพศาล

77 9 การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 771581 1432018 นายประชุม นาคทอง

78 10 การเล้ียงกบและปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 767428 1440531 นายสุวัฒน์ ฤทธิ์รักษา

79 11 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน หมูท่ี ่3 ต าบลชุมแสง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 777575 1433275 นายสุนิตย ์ดังกอ้ง

80 12 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนพืช ผัก สมนุไพร ครบวงจรตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลป่ายบุใน อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 772683 1440236 นางสาวบุษบา อรุณโรจน์ตระกลู

81 13 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปผลิตภณัฑ์ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 779188 1427012 นางอรุณ เกสรเจริญ
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82 14 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรบ้านหนองเขนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 767436 14442063 นางกญัชลิกา เตมปีระเสริฐกจิ

83 15 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชน CaCao-Coffee-Farm ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 776209 1428581 นายรัฐศักด์ิ นารถมณี

84 16 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มทุเรียนนอกฤดูอ าเภอวังจนัทร์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 780532 1426959 นายสุเทพ จรูญชนม์

85 17 การเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 780450 1428940 นางสันทนี ผิวจนัทร์

86 18 การเล้ียงปลาน้ าจดืแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 779628 1427481 นายณพล เตมปีระเสริฐกจิ

87 19 วิสาหกจิชุมชนรวมใจพัฒนาอาชีพบ้านคลองบางบ่อ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลพลงตาเอีย่ม อ าเภอวังจนัทร์ จงัหวัดระยอง 47 774151 1425581 นางใกล้รุ่ง เสียงเสนาะ

88 บ้านค่าย 1 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ - สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลบ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 นายสัมพันธ์ บูรณยาพร

89 2 ศุนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาช่อนและปลาดุกในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 747666 1412917 นายสะอาด จติรบรรจง

90 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริบ้านตรอกสตบรรณ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 747684 1413769 นายสายชล บรรจงกจิ

91 4 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 747808 1410911 นายทองใบ น้อยหนู

92 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลหนองตะพาน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 758014 1403011 นายล ายอง แสงเจริญ

93 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลตาขนั อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 752763 1408723 นายบุญธรรม คชรินทร์

94 7 ศูนยเ์รียนรู้ท่องเทีย่วเชิงเกษตรระยองสมายด์แพลนท์ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี ่ต าบลตาขนั อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 นายประกติ โพธิ์ศรี

95 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 756058 1418984 นายประจวบ จ าเนียรศรี

96 9 การเล้ียงปลาน้ าจดืแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 0 0 นายอนุรักษ์ สีดา

97 10 การเล้ียงปลาดุกและกบในกระชังบก ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 750842 1417745 นางวันดี จนัทน์หอม

98 11 การเล้ียงปลาดุกและกบในกระชังบก ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 750944 1417797 นางสมจติ ประกอบสุข

99 12 ศูนยเ์รียนรู้เฉพาะทางการเล้ียงไกพ่ืน้เมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 นายทวิช สุวรรณ์

100 13 ศูนยจ์ดัการพืชชุมชนต าบลหนองบัว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 750788 1421160 นายประพันธ์ เวหนะรัตน์

101 14 การเพาะเล้ียงปลากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 750669 1422991 นางสาวดวงดาลัด ลิขติ

102 15 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงในเขตปฏรูิปทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 752090 1428224 นายสมพงษ์ เวชกามา

103 16 ศูนยเ์รียนรู้พืชผักปลอดภยับ้านป่าสีเสียด ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 753654 1427328 นายพะเยาว์ บัณฑิตธรรม

104 17 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลหนองตะพาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 755455 1410295 นายพงศ์ธนายศ ไชโย

105 18 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงกบในบ่อซีเมนต์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 757828 1413241 นายเจตนา เบญจมาศ

106 19 ศูนยฟ์ืน้ฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ ต าบลชากบก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 47 นางสาววัฒนา บรรเทิงสุข

107 ปลวกแดง 1 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 747981 1433561 นางบุหลัน อนิทะมาลี

108 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลปลวกแดง (มนัส าปะหลัง) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 736089 1441003 นายนิวัตร ข าปรีเปรม
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109 3 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 744359 1445837 นางประจวบ สถติยเ์สถยีร

110 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลตาสิทธิ์ (ปาล์มน้ ามนั การเล้ียงผ้ึงชันโรง อืน่ ๆ) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 745275 1442489 นายเรวัต พรหมประเสริฐ

111 5 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ : สหกรณ์กองทุนสวนยางปลวกแดง จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่2 ต าบลตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 740582 1444202 นางสาวกมลเนตร เดชกุง้

112 6 วิสาหกจิชุมชนไร่บ้านออ้ (เกษตรกรรุ่นใหม ่YSF) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 744422 1442377 นางสาวจณิกาญจน์ รัชภมูพิิพัฒน์

113 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี อืน่ๆ หมูท่ี่4 ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 754432 1437753 นายธีราพัฒน์ วัฒนสหโยธิน

114 8 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 752431 1436361 นายอนันต์ บุญแจม่

115 9 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงกบและปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 751699 1436470 นายแสวง วิเชียรรัมย์

116 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มบ้านดินซีเมนต์บล๊อก มะมว่งมหาชนก และไผ่ทองสยาม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 752373 1435697 นายสันติ ประสารภกัด์ิ

117 11 ด้านแมลงเศรษฐกจิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่1 ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 751939 1431920 นายประยรู วันสว่าง

118 12 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรชากมนัเทศ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลแมน่้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 740438 1430380 นางสุวลีย ์พ่วงความสุข

119 13 ศูนยเ์รียนรู้ท่องเทีย่งเชิงเกษตร Pin Green Farm ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลแมน่้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 739176 1430219 นายสายพิณ มปีระโคน

120 14 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาน้ าจดืแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลแมน่้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 747044 1428855 นายตระกลู ประกอบสุข

121 15 ด้านศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลแมน่้ าคู้ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลแมน่้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 747215 1429035 นายวินัย สวัสด์ิวิเชียร

122 16 การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม (ปลากดั) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลแมน่้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 744740 1426367 นางสาวลัดดา นาคภมูิ

123 17 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลมาบยางพร (สับปะรด) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 730942 1438454 นางสาวอ าพร จ ารัส

124 18 ด้านศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลหนองไร่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองไร่ อ าเภอปลวกแดง จงัหวัดระยอง 47 755036 1441765 นายลมยั สนวัตร

125 เขาชะเมา 1 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตไมผ้ลอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 795093 1423525 นางอทุัยทิพย ์เปรมอนันต์

126 2 ศูนยจ์ดัการพืชชุมชนต าบลน้ าเป็น ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 795337 1427673 นางสาวอรทัย ใจดี

127 3 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 797096 1423051 นายเกริก ตรึกหากจิ

128 4 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลหว้ยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 นายวันชัย จนัทอง

129 5 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 นางจรูญ บุตรลา

130 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหว้ยทับมอญ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 789725 1439094 นายเกยีรติชัย ดวงผาสุข

131 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านคลองหนิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 792073 1433899 นายเจริญ สกลุมา

132 8 ศูนยเ์รียนรู้หมูบ่้านคชานุรักษ์บ้านเขาจนัทร์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 792051 1438726 นางสาวจฑุารัตน์ สอดส่อง

133 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหอ้ยหวั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหว้ยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 789921 1449441 นายวิรัตน์ มาตรโห้

134 10 การเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 790227 1437896 นายธานี โอชารส

135 11 ศูนยจ์ดัการพืชชุมชนต าบลหว้ยทับมอญ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 791791 1432321 นางสาวล าเพย ทองศรี
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ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัระยอง

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

136 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 790028 1438528 นายชรินทร์ รัตนวิจติร

137 13 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 788012 1431756 นางชวนพิศ รุ่งขจรกล่ิน

138 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโป่งสะท้อน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 787277 1432629 นายเจยีม โพธิ์แกว้

139 15 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาในกระชัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 781166 1437604 นายวิชาญ สิทธิโชค

140 16 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 789638 1433228 นางสาวชวนพิศ เจริญมี

141 17 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 779225 1432414 นายบุญประเสริฐ ขอบทอง

142 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงศรีประชา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 787151 1428269 นายราเชนทร์ เจริญมงคล

143 19 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงคล้องโพล้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลช าฆอ้ อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 791077 1430689 นายแสงเพชร แทนทด

144 20 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง 47 นายวิชัย เบ้าทอง

145 นิคมพัฒนา 1 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 734158 1418910 นางสาวนภาพร ค ามะลิด

146 2 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 736425 1422762 นายละมลู ออ่นซ่ือตรง

147 3 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มเกษตรอนิทรียบ์้านเขามะพูด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 727431 1428099 นางรุ่งทิพย ์สมทุธารักษ์

148 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านชากผักกดู ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 736290 1424896 นางเส่ียน สุวรรณด ารงชัย

149 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเล้ียงตะพาบน้ าเชิงพาณิชย์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 732747 1417233 นายบุญช่วย แสนศิริ

150 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลนิคมพัฒนา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 736290 1424869 นายส าออย ยีสุ่่นแซม

151 7 วิสาหกจิชุมชนคนเอาถา่น ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 734121 1419255 นายมานพ จนัทร์มณี

152 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลนิคมพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 738825 1422016 นายส าราญ จนัทร์ศิริ

153 9 ศูนยเ์รียนรู้การป้องกนัก าจดัแมลงวันผลไมต้ าบลนิคมพัฒนา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 734149 1419887 นายพรชัย สุขวจคีล่อง

154 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลมาบขา่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 740768 1411410 นายสุระพงค์ กล่ินขจร

155 11 ศูนยเ์รียนรู้โครงการทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลมาบขา่ อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 741915 1411791 นายพยอม สวัสด์ิวิเชียร

156 12 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 733624 1426851 นายบุญชู คุณาสินศิริกลุ

157 13 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 729183 1428089 นางพจนีย ์พันธ์เจริญ

158 14 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มเพาะเหด็คลองพลู อืน่ๆ หมูท่ี่5 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 731215 1427308 นายบุญเมอืง ไกรกจิราษฎร์

159 15 การเล้ียงปลาน้ าจดืแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 735953 1428050 นายอทุัย วงษ์ไพศาล

160 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลพนานิคม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 730122 1427851 นายสุรเชษฐ์ จนัทร์สว่าง

161 17 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 731082 1423259 นายสุรชัย ณรงค์ศิลป์

162 18 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเล้ียงกุง้เครยฟ์ีช ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 732250 1423226 นายรืองชัย บัวสุข
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัระยอง

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

163 19 วิสาหกจิชุมชนแมบ่้านต าบลมะขามคู่ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่2 ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง 47 722295 1425594 นางลัดดา แจม่จติร

45



 

 

 

 

 

 

 

 

สมุทรปราการ 

46



โซน x y

1 เมืองสมุทรปราการ 1 ศูนย์บม่เพาะ YSF อ าเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลส าโรงเหนอื อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 675274 1509488 นายรชฎ พึ่งสุข

2 2 ศูนย์เรียนรู้การท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 679942 1500681 นายพงศ์พันธ ์จ่างแจ้ง

3 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลแพรกษา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 678666 1501671 นายไพศาล รักษาวงศ์

4 4 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประเภทขนม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลบางโปรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 669070 1506390 นางสาวบงัอร กรุดภู่

5 5 ศูนย์เรียนรู้การปลูกบวั อืน่ๆ หมูท่ี่4 ต าบลบางป ูอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 677459 1501568 นายประกอบ ชาญสมร

6 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลบางปู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบางป ูอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 692557 1493586 นายประทวน สีนวม

7 7 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาเบญจพรรณ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลบางป ูอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 687274 1494564 นายณรงค์ นอ้ยหุ่น

8 8 ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลบางด้วน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 670481 1507600 นางสาวอัมพร นว่มศิริ

9 9 ศูนย์เรียนรู้การปลูกกล้วยน้ าวา้ปลอดภยัได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่2 ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 678410 1505814 นายชาตรี อยูว่ฒันะ

10 10 ศูนย์เรียนรู้การท าน้ าหมัก อืน่ๆ หมูท่ี่3 ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 674030 1501936 นายพงศ์ทตั กล่ินทอง

11 11 ศูนย์เรียนรู้พืชเศรษฐกิจชนดิใหม่ (อินทผาลัมกินผลสด) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 680356 1504182 นายกมล สังข์ทอง

12 12 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ไข่เค็ม) ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 47 683145 1497970 นายสมบติั ร่ืนรวย

13 บางบอ่ 1 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบางบอ่พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลบางบอ่ อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมุทรปราการ 47 700116 1503955 นางบงัอร กรโกษา

14 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นทวบิญุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบางบอ่ อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมุทรปราการ 47 699458 1501967 นางชวาลา ปาริยพันธ์

15 3 วสิาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี่ 7 ต าบลบา้นระกาศ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบา้นระกาศ อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมุทรปราการ 47 704058 1504611 นายเฉลียว แปน้เหมือน

16 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางพลีนอ้ย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลบางพลีนอ้ย อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมุทรปราการ 47 706156 1507079 นายสมชาย กล่ินโสภณ

17 5 ฟาร์มเหด็กนกสิทธิ์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลบางพลีนอ้ย อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมุทรปราการ 47 704322 1500588 นายนพดล มหญัธญัวาณิชย์

18 6 การผลิตผักไฮโดรโพนกิส์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมุทรปราการ 47 696202 1496840 นายพัสกร มัง่ค่ังสดภบิาล

19 7 วสิาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยใกล้บา้นต าบลคลองด่าน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมุทรปราการ 47 695437 1494175 นางสาวนกเอีย้ง กิมยงค์

20 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลคลองสวน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลคลองสวน อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมุทรปราการ 47 709580 1509802 นายเสนาะ แดงนอ้ย

21 9 ศูนย์วถิีเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลคลองสวน อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมุทรปราการ 47 707792 1510828 นายสุธร์ี แปน้สมบรูณ์

22 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลคลองนยิมยาตรา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลคลองนยิมยาตรา อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมุทรปราการ 47 709664 1509167 นายอารมย์ โห

23 11 กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลคลองนยิมยาตรา อ าเภอบางบอ่ จังหวดัสมุทรปราการ 47 709842 1505900 นายประวทิ จี๊ดชู

24 บางพลี 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นคลองบางเสือตาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 47 680832 1509846 นายประพจน ์แย้มพราย

25 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบางพลี ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 47 692523 1510432 นายศักด์ิพัฒ รักษาชล

26 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรบา้นบางแก้ว ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่2 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 47 677590 1507497 นายสันติ แย้มเหมือน

27 4 ศูนย์เรียนรู้การปลูกมะม่วงบางพลี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 47 688621 1501835 นายจิระวฒัน ์พลิคามินทร์

28 5 ศูนย์เรียนรู้การปลูกกล้วยหอมบางพลี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 47 690977 1498632 นายธรีะพงษ์ ฟักอ่อน

29 6 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสวนเก้าแสน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 47 687.72 1503.082 นางพรพิศ ศรีสมวงษ์

30 7 วสิาหกิจชุมชนนวติัวถิีบา้นคลองบางกะอี่ ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 47 685898 1501402 นายสนัน่ พ่วงข า
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสมทุรปราการ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

31 8 กลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่บางพลี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 47 690389 1508480 นางสาวธญัลักษณ์ บตุตะโส

32 9 ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดสารพิษบา้นคลองสารหงษ์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 0 692991 1505260 นายประดิษฐ์ มิตรชอบ

33 10 ศูนย์เรียนรู้การปลูกเมล่อนบางพลี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 47 690214 1509981 นายปธานนิ หรรษาสุขสิน

34 พระประแดง 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 669428 1512975 นายสมปอง รัศมิทตั

35 2 ศูนย์จัดการศัตรูมะพร้าวอ าเภอพระประแดง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 668423 1513129 นายพงษ์ศักด์ิ แถวเถือ่น

36 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์คุ้งบางกะเจ้า ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 668430 1512352 นายทวศัีกด์ิ อ่องเอีย่ม

37 4 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงผ้ึงชันโรง ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่๗ ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 668590 1513554 นางกมลทพิย์ กมลวศิวกร

38 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานคุ้งบางกะเจ้า ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 668811 100.561 นายสมนกึ ฟักเจริญ

39 6 ศูนย์เรียนรู้วนเกษตรคุ้งบางกะเจ้า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่1 ต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 668316 1515008 นายประหยัด นชุนาคา

40 7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบางน้ าผ้ึง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลบางน้ าผ้ึง อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 669947 1511515 นายสมศักด์ิ ส าลีรัตน์

41 8 ศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร อืน่ๆ หมูท่ี่๓ ต าบลบางน้ าผ้ึง อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 671032 1512588 นายอทวิตั รอดคลองตัน

42 9 ศูนย์อนรัุกษ์พันธุ์พืชเฉพาะถิน่ (ส้มเทพรส) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลบางกระสอบ อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 669874 1511317 นายนภดล ทองมัน่

43 10 ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่1 ต าบลบางกระสอบ อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 670180 1511386 นายประเภท มาอ่วม

44 11 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมะพร้าวคุณภาพดีต าบลบางกอบวั ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่3 ต าบลบางกอบวั อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 670118 1514062 นายสมาน เสถียรบตุร

45 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบางกอบวั ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบางกอบวั อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 670096 1514094 นายส ารวย แก้วสุวรรณ

46 13 ศูนย์การผลิตชมพู่คุณภาพต าบลบางกอบวั ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่11 ต าบลบางกอบวั อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 671161 1513689 นายอุดม ศรีสวสัด์ิ

47 14 ศูนย์ผลิตมูลไส้เดือนอ าเภอพระประแดง ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่13 ต าบลบางกอบวั อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 670643 1513360 นางอรุณพร เหมริด

48 15 ศูนย์เรียนรู้มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 47 668077 1511087 พลโทช านาญ อ่อนแย้ม

49 พระสมุทรเจดีย์ 1 ศูนย์เรียนรู้วสิาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบา้นนาเกลือ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลนาเกลือ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 665580 1499843 นางซ่อนกล่ิน บญุแช่ม

50 2 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรนาเกลือพัฒนา ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่3 ต าบลนาเกลือ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 662570 1497884 นางสุนทร สุวรรณนาวนิ

51 3 ศูนย์เรียนรู้การท าน้ าหมักชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลนาเกลือ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 663488 1498461 นายสมบรูณ์ ชูจิตรนาวนิ

52 4 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลบา้นคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 658335 1501463 นายธานนิทร์ ยิม้เเย้ม

53 5 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลบา้นคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 657400 1501165 วา่ที่ร้อยตรีสุมนตรี สอนเสถียร

54 6 ศูนย์การเพาะเล้ียงเหด็ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลบา้นคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 660730 150217 นายบณัฑิต พึ่งเขือ่นขัน

55 7 วสิาหกิจชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบา้นคลองสวน ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลบา้นคลองสวน อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 661331 1502322 นายเทดิศักด์ิ สอนเสถียร

56 8 ศูนย์เรียนรู้การเเปรรูปผลิตภณัฑ์ประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 662483 1498552 นางลัดดา สาโหมด

57 9 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 668701 1496774 นายวโิรจน ์อุณหงั

58 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลในคลองบางปลากด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 668709 1503075 นายวสูิตร มหานาค

59 11 ศูนย์เรียนรู้ดินเเละปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 668709 1503075 นายเกษม หนสุูรา

60 12 ศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 47 669107 1502584 นายวชิยา นาครินทร์
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โซน x y
ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสมทุรปราการ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

61 บางเสาธง 1 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน ม.4 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 697155 1508376 นายสุธาณินย์ เทยีมหยิน

62 2 ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 697348 1505722 นายจ านงค์ พรเจริญ

63 3 วสิาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบางเสาธง ม.10 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 697397 1507969 นายวนัชัย พรเจริญ

64 4 ศูนย์เรียนรู้การปลูพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ และหตัถกรรม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่15 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 698005 1503661 นางอรัญญา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

65 5 กลุ่มเกษตรกรปลูกและแปรรูปมะม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 698001 1503665 นายอนกุูล ศรีสมโภชน์

66 6 วสิาหกิจชุมชนน้ าปลาหวานต้นหอม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 697347 1507928 นายสมบญุ พ่วงไพโรจณ์

67 7 วสิาหกิจชุมชน 201 พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่15 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 693911 1502174 นางเพ็ญศรี ปรืองาม

68 8 วสิาหกิจชุมชนเกษตรกรร่วมใจหมู ่2 ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 697086 1500286 นายพนธกร ส่ือตบตุร

69 9 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงปลานลิกุง้ขาว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 699368 1508859 นายสัมพันธ ์จันทาวี

70 10 กลุ่มเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ าหอม ม.4 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลศีรษะจรเข้นอ้ย อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 695949 1513140 นางสุกัญญา อยูส่บาย

71 11 กลุ่มแปรรูปมะม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลศีรษะจรเข้นอ้ย อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 695391 1511865 นางศิริมน กล่ินหอม

72 12 กลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยหอม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลศีรษะจรเข้นอ้ย อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 695111 1514557 นายสายบวั กันภยั

73 13 กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ หมู่5 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 694678 159001 นายวนิ เกตุขวง

74 14 กลุ่มปลูกมะม่วง ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 47 693406 1507026 นางสาวรัชน ีลึกนชุ
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โซน x y

1 เมอืงสระแกว้ 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 188084 1521724 นางวิไลลักษณ์ โนนค าภา

2 2 ศูนยเ์รียนรู้จดัการดินปุย๋สหกรณ์สระแกว้ (ศดปช.) ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี ่ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 181294 1531461 นายสายณัห ์รอดประเสริฐ

3 3 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มจกัสารเขง่ปลาทู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลบ้านแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 177019 1551007 นายสมศักด์ิ ดุนา

4 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่14 ต าบลบ้านแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 47 822752 1548827 นายทองหล่อ เกตุแกว้

5 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่16 ต าบลบ้านแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 47 819282 1550047 นายสุริยา อร่ามเรือง

6 6 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตพืชปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 47 820346 1527082 นายไพรัตน์ ฉมิมาฉยุ

7 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 47 816674 1534488 นายไพบูลย ์เขม็ทอง

8 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโนนสวนออ้ย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 47 819152 1531074 นายภานุวัฒน์ พรมผา

9 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงกลุ่มเพาะเหด็ศาลาล าดวน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 176159 1536574 นายสัญชัย คงเพชร

10 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่16 ต าบลโคกปีฆ่อ้ง อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 184004 1543323 นางสมจนิต์ ปิน่แกว้

11 11 ศูนยเ์รียนรู้เกลุ่มท าไมก้วาด อืน่ๆ หมูท่ี่5 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 196750 1541456 นายอมัรินทร์ เจริญสุข

12 12 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มไขเ่ค็มลูกเกด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 188765 1545400 นายสมพงษ์ ใต้คีรี

13 13 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มจกัสานเขง่ปลาทู อืน่ๆ หมูท่ี่11 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 198376 1545861 นางวันดี โคตรงาม

14 14 กลุ่มขา้วอนิทรียบ์้านท่ากระบาก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลท่าแยก อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 200961 1545144 นายประไพ พรมงาม

15 15 ศูนยเ์รียนรู้การทอเส่ือ อืน่ๆ หมูท่ี่8 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 195026 1521147 นางพะยอม โสมวงษ์

16 16 ศูนยช์้าวชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 194137 1521219 นายสิมมา ผุดผ่อง

17 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 192707 1525993 นางจ ารัส เสมพูล

18 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง (สปก.) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 194020 1530631 นายสมศักด์ิ เล่ียงฮะ

19 19 ศูนยเ์รียนรู้ผู้ปลูกออ้ยสระขวัญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่19 ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 47 820153 15202258 นายจะตุรงค์ หาดซาย

20 20 ศูนยเ์รียนรู้ธนาคารปุย๋หมกัอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 47 821718 1515590 นายยทุธพงษ์ รัตนวิทย์

21 21 ศูนยเ์รียนรู้ผู้เล้ียงไกพ่ืน้เมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 178031 1522798 นายละมา้ย มลูลี

22 22 ศูนยเ์รียนรู้ผู้เล้ียงไก่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 182113 1526018 นายอทุัย ชัยราช

23 23 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่20 ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 47 823507 1519984 นายโสพล สุขโขทัย

24 24 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 175631 1528569 นายกวี แน่นอน

25 25 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกพืชสุมนไพร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองบอน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 195220 1536200 นายมงคล พิมพ์ศิริ

26 26 ศูนยเ์รียนรู้การจดการศัตรูพืช (ศจช.) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนองบอน อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวัดสระแกว้ 48 188046 1532836 นายปรีชา บัวอนันต์

27 คลองหาด 1 เกษตรกรต้นแบบศูนยเ์ครือขา่ยด้านพืชไร่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 207347 1492099 นายบุญธรรม ฟองสมทุร์
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัสระแก้ว

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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28 2 เกษตรกรต้นแบบศูนยเ์ครือขา่ยด้านพืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 206688 1489678 นางศศิธร สมทุรีรัมย์

29 3 เกษตรกรต้นแบบศูนยเ์ครือขา่ยด้านไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 206967 1487976 นางบุญยนื ยรุะวงศ์

30 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเขาดิน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 346360 6299957 นายเทวัณ พรหมลา

31 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ปลูกล าไยบ้านเขาช่องแคบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่12 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 212807 1483814 นายบุญถนั ถ าวาปี

32 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลคลองหาด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 204771 1491450 นายสง่า ผาปะทะ

33 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลคลองหาด ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 346360 6299957 นายเทวัณ พรหมลา

34 8 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกล าไยเพือ่การส่งออกอ าเภอคลองหาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่12 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 212446 1483742 นายยิง่ศักด์ เกตุวัลย์

35 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลไทยอดุม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลไทยอดุม อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 202578 1487066 นายประเสริฐ หนูสวัสด์ิ

36 10 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลซับมะกรูด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 198740 1495525 นางละมลุ แกว้ตาล

37 11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพชมพูเ่พชรคลองหาดเพือ่การส่งออก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลซับมะกรูด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 202567 1497238 นายยทุธนา ทัศมากร

38 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลซับมะกรูด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลซับมะกรูด อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 202559 1497403 นายยทุธนา ทัศมากร

39 13 โรงเรียนพัฒนาชุมชน ต าบลไทรเด่ียว อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลไทรเด่ียว อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 195550 1502762 นายชุตินันท์ พรมชัยยา

40 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลไทรเด่ียว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลไทรเด่ียว อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 203320 1504682 นายภริมย ์บุญศรี

41 15 ศูนยเ์รียนรู้สมนุไพรทับทิมสยาม05 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลคลองไกเ่ถือ่น อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 210581 1477593 นางสาวศุภชัชา ปัง้จนัอดั

42 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชชุมชนต าบลคลองไกเ่ถือ่น ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลคลองไกเ่ถือ่น อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 205794 1478939 นายปริญ บรรพชาติ

43 17 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 207796 1501717 นายสมจติต์ ค าด้วง

44 18 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลเบญจขร ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 208903 1509702 นายบุญช่วย ใจประเสริฐ

45 19 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลไทรทอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแกว้ 48 208114 1505917 นายสมชาย ยมเพ็ชร ร

46 ตาพระยา 1 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 261843 1549476 นางวิไลลักษณ์ ดีวงษ์

47 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษบกจิพอเพียงบ้านกดุเวียน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 256585 1552426 นางวันเพ็ญ เยน็เทียม

48 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลังต าบลตาพระยา ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 258262 1546535 นายส าราญ หรบรรพ์

49 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองปรือ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 254644 1557281 นางพิมพ์กร หาญกร

50 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านหนองปรือ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 254449 1557658 นายประมลู หอมหวาน

51 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานบ้านคลองยาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 235471 1556491 นางสมพาน ดาศรี

52 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่บ้านตะลุมพุก ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 255827 1557796 นายนพดล เพ็ชรโกมล

53 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโคกไพล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 250319 1552794 นายสมจติร ราชกจิ

54 9 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกล าไยปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่15 ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 238659 1553568 นายถนอม อทุธรส
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55 10 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 265218 1557692 นายสมหมาย แจม่ใส

56 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษบกจิพอเพียงบ้านน้ าเงิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 253657 1560762 นางกาญจนา วงค์สีนวน

57 12 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 249890 1547819 นายอุย้ เดชะโคบุตร

58 13 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์บ้านสองพีน่้อง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 250397 1544865 นางเวตสันตะ พุทธเสน

59 14 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสมต าบลโคคลาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 247786 1547784 นายด ารงค์ ชัยสวัสด์ิ

60 15 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลังต าบลโคคลาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จงัหวัดสระแกว้ 48 243608 1547027 นายประจวบ ปินะกาสัง

61 วังน้ าเยน็ 1 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลวังน้ าเยน็ อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 193822 1492964 นางบัวลอง น้อยจนัทร์

62 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่18 ต าบลวังน้ าเยน็ อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 193031 1491967 นายค าดี ฐานกลางซุ้ย

63 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลวังน้ าเยน็ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่18 ต าบลวังน้ าเยน็ อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 192833 1491754 นายค าดี ฐานกลางซุ้ย

64 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลวังน้ าเยน็ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลวังน้ าเยน็ อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 191974 1492242 นายสุณา สุขประเสริฐ

65 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 188707 1489346 นายหลบภยั สุประดิษฐ

66 6 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 187967 1489638 นางแต ยิม้จนัทึก

67 7 ศูนยเ์รียนรู้แปลงใหญ่ออ้ยต าบลตาหลังใน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 0 191421 1490616 นายปัญญา แสนค า

68 8 ศูนยเ์ครืขา่ยไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 186955 1510567 นายสุนทร เจริญสุข

69 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลคลองหนิปูน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 191894 1505391 นายสมคิด พันสาย

70 10 ศูนยเ์รียนรู้แปลงใหญ่ล าไยต าบลคลองหนิปูน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 191467 1504090 นายสมบัติ เจริญ

71 11 ศูนยเ์ครือขา่ยพืชผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 186604 1502391 นายบังเอญิ กนัแพงศรี

72 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตไมผ้ลคุณภาพ (ล าไย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลคลองหนิปูน อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 188111 1507673 นายเกยีรติชัย เขตประทุม

73 13 ศูนยเ์รียนรู้แปลงใหญ่ออ้ยต าบลทุง่มหาเจริญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลทุง่มหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 180085 1500339 นางอโนทัย เนียมส าโรง

74 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลทุง่มหาเจริญ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่23 ต าบลทุง่มหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 0 0 นายเกรียงศักด์ิ วังค า

75 15 ศูนยเ์ครือขา่ยไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลทุง่มหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 48 178886 1498892 นายโสภา มะโรงมดื

76 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านชัยพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลทุง่มหาเจริญ อ าเภอวังน้ าเยน็ จงัหวัดสระแกว้ 47 823881 1492693 นายสมบัติ เจมิขนุทด

77 วัฒนานคร 1 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านจกิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 210295 1519529 นางสาวเกษร ยะถาคาร

78 2 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านหนองคุ้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 212742 1521790 นายปรีชาชัย ฮวดเส็ง

79 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนอ าเภอวัฒนานคร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 211815 1520578 นางพงศธร เกาะกาใต้

80 4 ศุนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลวัฒนานคร ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 211562 1521638 นายพล ราชภกัดี

81 5 ศูนยข์า้วอนิทรียเ์พือ่สุขภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 216970 1517093 นายศิริชัย เหลือเจริญ

53



โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัสระแก้ว

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

82 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลโนนหมากเค็ง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 208868 1528752 นางดอกออ้ เหลาค า

83 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองน้ าใส ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 221896 1535880 นายสมพงษ์ ดีโสภา

84 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลช่องกุม่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลช่องกุม่ อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 226206 1538456 นายบรรเทิง งามบุญช่วย

85 9 ศุนยข์า้วชุมชนบ้านหนองแวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหนองแวง อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 217011 1526398 นายสงัด สุพร

86 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองแวง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองแวง อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 214123 1528638 นายอภชิาติ พงค์คนึง

87 11 ศุนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลแซร์ออ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลแซร์ออ อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 231456 1539432 นางอ าไพ สถาวรัตนกลุ

88 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง หมูห่นึง่ บ้านคลองคันโท ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 206048 1542096 นายมนู หงษ์แกว้

89 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง หมูส่ี่ บ้านท่าช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 219623 1544123 นายพิชิต สีตาลแก่

90 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง หมูแ่ปด บ้านภกัดีแผ่นดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 214839 1543807 นางสุพรรณี คนซ่ือ

91 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองหมากฝ้าย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 220041 1540084 นายประหยดั สีตาลแก่

92 16 ศูนยเ์กษตรอนิทรียไ์ร่ดีต่อใจ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 206713 1534804 นางสาวรัฐรินทร์ สว่างสาลีรัฐ

93 17 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองตะเคียนบอน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 207045 1535423 นายวิชัย ชาญเวช

94 18 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านวังรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 207417 1535011 นายวิชัย ชาญเวช

95 19 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหว้ยโจด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยโจด อ าเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแกว้ 48 190510 1487503 นายนนท์ พูลสวัสด์ิ

96 อรัญประเทศ 1 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียต์ าบลเมอืงไผ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว้ 48 224105 1513041 นางสาวฐาปนี จนัทรภกัดี

97 2 วิสาหกจิชุมชนขา้วเมา่น้ านม 100% ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว้ 48 333616 1509173 นายสมคิด ตันเฮง

98 3 กลุ่มแมบ่้านทอผ้าคลองน้ าใส ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว้ 48 233567 1503591 นางวิจติร ศรีจนัทร์

99 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโสนน้อย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว้ 48 234644 1511430 นายสัมพันธ์ ศรีสวัสด์ิ

100 5 กลุ่มเพาะเหด็กระด้างและเหด็ขอนขาว ต าบลป่าไร่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว้ 48 231619 1517466 นางค าปอง อนิถกึ

101 6 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น (ใหม่) ปี 2558 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว้ 48 237360 1519002 นายสุพจน์ เขยีนโพธิ์

102 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานเพือ่ความยัง่ยนื " ไร่ ณ ชายแดน " ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว้ 48 209659 1498816 นางสาวลลิดา ค าวิชัย

103 8 กลุ่มเพาะเหด็บ้านบีกริม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลคลองทับจนัทร์ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว้ 48 216699 1509790 นางรุ่งลาวัลย ์เบ้าค า

104 9 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกเมล่อนและเกษตรปลอดสารบ้านฟากหว้ย ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว้ 48 227289 1510621 นายวัชรา คุ้มเมอืง

105 10 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกพืชต าบลฟากหว้ย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว้ 48 226704 1511805 นายวสันต์ ดุสิต

106 11 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลฟากหว้ย อ าเภออรัญประเทศ จงัหวัดสระแกว้ 48 225929 1512163 นายสายนัต์ ทองวันดี

107 เขาฉกรรจ์ 1 ศูนยเ์กษตรปลอดภยัและยัง่ยนื ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 48 184669 1516934 นายชาลี ศิลารัตน์

108 2 ศูนยเ์รียนรู้วนเกษตรอ าเภอเขาฉกรรจ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 48 185902 1510980 นายเกริก มุง่มกีจิ
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109 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชและดินปุย๋ชุมชนต าบลเขาฉกรรจ์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 48 185204 1510293 นายไสว โสมมณี

110 4 สวนภญิโญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลเขาฉกรรจ ์อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 48 185544 1511801 นายภญิโญ พงษ์โชติ

111 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชและดินปุย๋ชุมชนต าเขาสามสิบ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 48 190601 1514586 นายฉวี ผลาหาญ

112 6 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมะมว่งนอกฤดูบ้านมติรสัมพันธ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่15 ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 47 823354 1511130 นายเทพ มุง่แกว้กลาง

113 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองหว้า ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 47 822002 1504659 นายประเสริฐ สุขสุทธิ์

114 8 สวนรักเพือ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่13 ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 48 179242 1514774 นายบุญตา รักเพือ่น

115 9 ศูนยเ์รียนรู้การท าบัญชีครัวเรือน ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่3 ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 48 176787 1513458 นายเสน่ห ์ต่างสี

116 10 ศพก.เครือขา่ยด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 47 819749 1504502 นายสมบูรณ์ ดวงแสนโย

117 11 ศูนยข์า้วอนิทรียบ์้ัานพระเพลิง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 48 180947 1505394 นางอมัรา กรดคีรี

118 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลพระเพลิง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่10 ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 47 818934 1496075 นายสมชาย ท่าใหญ่

119 13 สวนค าพันธ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 47 815842 1497193 นายค าพันธุ์ เกตุพันธ์

120 14 ศูนยบ์ริการเตรียมดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 48 185325 1519044 นายนายณัฐวรพล อาศัยราษฎร์

121 15 ฟาร์มจา่ทูล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 48 190544 1514572 นายไพทูล พ้นธาตุ

122 16 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่5 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวัดสระแกว้ 48 191729 15109257 นายยทุธิ์ ด้วงเมฆ

123 โคกสูง 1 แหล่งเรียนรู้การใช้ปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นายเล็ง แกว้อนันต์

124 2 แหล่งเรียนรู้การเล้ียงปลากราย ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นางบัวทอง เพ็ชนจติร์

125 3 แหล่งเรียนรู้ด้านพืชไร่ ต าบลโคกสูง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 0 0 นายบุญทัน วิวาสุข

126 4 แหล่งเรียนรู้การแปรรูป ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 0 0 นางทองวัน ทาหาวงษ์

127 5 แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตออ้ย ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 246319 1529317 นายพัฒนา ศิริไชยภาพันธุ์

128 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านถาวรสามคัคี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นายเวะ มาตรวังแสง

129 7 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านถาวรสามคัคี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นายเวะ มาตรวังแสง

130 8 แหล่งเรียนรู้การใช้ปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นายสมนึก พึง่ทะเล

131 9 แหล่งเรียนรู้การปลูกไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นายศรสิทธิ เพ็ชรศรี

132 10 แหล่งเรียนรู้การเล้ียงปลาในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นางสาวอจัฉราพร พงษ์อดุทา

133 11 แหล่งเรียนรู้ด้านพืชไร่ ต าบลหนองมว่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 0 0 นายสมบูรณ์ เผือกสีสุข

134 12 แหล่งเรียนรู้การแปรรูป ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 0 0 นางเตือนใจ เผือกสีสุข

135 13 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านคลองตะเคียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นายพรชัย โสดาจนัทร์
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136 14 วิสาหกจิชุมชนเพาะเล้ียงจิง้หรีดบ้านหนองเมก็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่2 ต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นายสาย เปร็งรัมย์

137 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองตะเคียน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นายพรชัย โสดาจนัทร์

138 16 แหล่งเรียนรู้การเล้ียงปลาในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นางบัวไข มาดี

139 17 แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 246844 1531556 นายปรีชา รัตนจนัทร์

140 18 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 0 0 นายสมพร ปัจจยัคา

141 19 แหล่งเรียนรู้การปลูกพืชแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโนนหมากมุน่ อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 นายบุญเลิศ แสงแกว้

142 20 แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโนนหมากมุน่ อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 247263 1523207 นายพรชัย ชาติมนตรี

143 21 ศูนยเ์ครือขา่ยต าบลโนนหมากมุน่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลโนนหมากมุน่ อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 246100 1523036 นายศักด์ิชาญ เสมาทอง

144 22 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานไมก้วาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลโนนหมากมุน่ อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแกว้ 48 0 0 นายบัวลา กาพิมาย

145 วังสมบูรณ์ 1 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตพืชอาหารสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 193029 1478631 นายณรงค์ สุวรรณชลธาร

146 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชอ าเภอวังสมบูรณ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 191561 1479389 นายธนพล มมีขุ

147 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋อ าเภอวังสมบูรณ์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 191561 1479383 นายธนพล มมีขุ

148 4 ผู้ผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 197397 1476401 นายออ่น หาญกล้า

149 5 ศูนยเ์รียนรู้การท าล าไยมอือาชีพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลวังใหม ่อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 176599 1481616 นายเสาร์ คนชาน

150 6 ผู้ผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลวังใหม ่อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 193594 1487527 นายพล อวิสุ

151 7 กลุ่มเล้ียงโคนม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลวังใหม ่อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 189533 1487781 นายดาวรุ่ง น้อยต้ัง

152 8 กลุ่มปลูกสมนุไพรแปรรูปบ้านคลองชล ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 180896 1474582 นายสุพจน์ แมดพิมาย

153 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่มลูค่าและแปรรูปผลิตทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 180898 1474676 นายสุพจน์ แมดพิมาย

154 10 ผู้ผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 180473 1478882 นายส ารวย ต้นพนม

155 11 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 190838 1476149 นายฉตัรชัย จนัทร์มงคล

156 12 ผู้ผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 184712 1481745 นายศรีวิกรณ์ ภกัดี

157 13 ผู้ผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 186140 1476954 นายสายยนต์ พรมภกัดี

158 14 otopบ้านวังสุวรรณ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแกว้ 48 184718 1481822 นางจริภา พันธุ์เพ็ง
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