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1 กาฬสินธุ์ 13 11 4 4 2 30 9 7 4 1 2 129 2 1 0 0 0 0 13 1 0 1 0 234

2 ขอนแกน่ 20 13 2 19 9 30 7 14 1 4 3 231 1 0 5 0 0 3 22 1 6 0 3 394

3 นครพนม 17 11 2 4 11 33 1 1 1 1 2 48 3 3 0 0 0 6 4 0 5 0 0 153

4 บึงกาฬ 5 5 1 10 7 6 0 7 1 0 0 56 0 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 105

5 มหาสารคาม 15 14 1 1 7 21 0 5 0 0 1 160 0 0 0 0 0 0 6 3 6 0 3 243

6 มุกดาหาร 15 6 1 2 5 11 2 0 4 1 1 64 1 0 5 0 0 1 7 2 6 0 0 134

7 ร้อยเอด็ 29 17 7 10 14 24 2 4 2 0 1 179 3 0 0 1 0 1 3 3 8 1 0 309

8 เลย 26 14 10 20 17 7 9 5 12 1 3 78 1 3 0 0 1 8 10 1 22 1 1 250

9 สกลนคร 12 5 4 3 10 9 6 14 2 0 5 131 1 0 4 0 0 0 4 0 5 0 0 215

10 หนองคาย 5 3 3 0 8 18 3 5 2 0 1 41 0 0 0 0 0 1 8 0 11 0 0 109

11 หนองบัวล าภู 6 3 3 4 1 11 1 1 0 1 0 39 0 4 2 0 0 2 3 1 11 0 2 95

12 อดุรธานี 34 23 9 13 13 59 10 11 2 0 3 128 2 1 0 0 1 0 9 0 11 0 1 330

13 ชัยภูมิ 22 15 2 3 5 48 36 18 2 1 2 92 0 0 1 0 0 2 20 9 15 1 1 295

14 นครราชสีมา 35 22 10 30 18 52 28 20 2 2 5 175 7 2 0 1 2 5 26 4 17 1 1 465

15 บุรีรัมย์ 31 21 7 14 24 25 12 20 6 1 4 85 1 2 0 1 4 1 24 7 19 0 3 312

16 ยโสธร 13 5 1 8 6 21 5 2 1 0 1 54 3 0 0 0 0 0 4 1 9 0 0 134

17 ศรีสะเกษ 22 16 5 8 9 50 4 12 0 0 5 189 3 1 2 0 0 5 11 1 3 0 2 348

18 สุรินทร์ 13 9 1 18 28 31 4 5 2 0 10 142 3 0 0 2 0 1 11 8 5 0 1 294

19 อ านาจเจริญ 6 2 3 7 4 9 3 4 1 0 1 63 0 0 6 0 0 0 9 1 1 1 0 121

20 อบุลราชธานี 23 14 7 7 8 39 7 7 2 0 3 168 2 1 0 2 2 2 19 0 11 1 2 327

362 229 83 185 206 534 149 162 47 13 53 2252 33 18 28 8 10 38 214 44 172 7 20 4,867
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โซน x y

1 เมอืงกาฬสินธุ์ 1 ผักปลอดภยัต าบลกาฬสินธุ์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่88 ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 338977 1817409 นางสาวศวรรยา สิงหธ์วัช

2 2 แปลงใหญ่เหด็ฟางหนองสาหร่าย ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลเหนือ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 344888 1818000 นางไสว จ าเริญสาร

3 3 แปลงใหญ่ขา้วต าบลหลุบ (ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหลุบ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหลุบ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 339758 1812548 นายสมศรี พันปันเป้า

4 4 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงต าบลไผ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1-9 ต าบลไผ่ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 348322 1825311 นายอ านวย หารฤทธิ์

5 5 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลล าปาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1-11 ต าบลล าปาว อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 339544 1834264 นายจ าลอง พรsมทอง

6 6 วิสาหกจิชุมชนแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดับต าบลล าพาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่10 ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 336760 1819714 นางสว่างใจ ภสีูเขยีว

7 7 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชนต าบลล าพาน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 335631 1819464 นายบุญเหลือ ภบูุญคง

8 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลล าพาน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลล าพาน อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 336100 1820391 นายชาลี ดงแสง

9 9 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลเชียงเครือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1-4/11 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 328775 1818280 นายทองแดง ภารประดับ

10 10 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงต าบลเชียงเครือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5-10 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 355200 1813424 นายเนียม เฉดิละออ

11 11 วิสาหกจิชุมชนศูนยข์า้วชุมชนนาแปลงใหญ่ต าบลเชียงเครือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 349678 1818511 นายเนียม เฉดิละออ

12 12 วิสาหกจิชุมชนมะมว่งบึงวิชัย (แปลงใหญ่) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลบึงวิชัย อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 338402 1826135 นายทรัพย ์วรรณอ าไพ

13 13 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงต าบลหว้ยโพธิ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยโพธิ์ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 347649 1814109 นางสมจนัทร์ ดอนสินพูล

14 14 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลหว้ยโพธิ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยโพธิ์ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 347880 1811337 นายประจวบ คงตรง

15 15 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกมนัส าปะหลังต าบลภปูอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลภปูอ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 351469 1838841 นายพงษ์ศักด์ิ เหล่าคา

16 16 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลภดิูน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลภดิูน อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 340118 1840493 นายสมยั วิระพันธ์ุ

17 17 เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริต าบลหนองกงุ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 341392 1828017 นางอมัพร ไวยเวช

18 18 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลกลางหมืน่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1-12 ต าบลกลางหมืน่ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 355297 1828205 นายณรงค์ ดลปัจชา

19 19 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสมต าบลขมิน้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลขมิน้ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 346034 1840641 นายสมศักด์ิ ยอดยิง่

20 20 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลโพนทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 341222 1820773 นายทองคูณ นันท์เจอื

21 21 วิสาหกจิชุมชนแปลงใหญ่มนัส าปะหลังต าบลนาจารย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่9 ต าบลนาจารย ์อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 352017 1825293 นางสมฤดี โพธิรัตน์

22 22 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลล าคลอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1-9 ต าบลล าคลอง อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 336549 1833493 นางอมัพร จนัทรวิชัย

23 นามน 1 ศูนยเ์รียนรู้เทฤษฎใีหมบ่้านโนนสามคัคี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่๕ ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 371850 1830787 นายเขยีว สุวรรณมณี

24 2 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภาพโนนเทีย่ง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่15 ต าบลนามน อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 367899 1831939 นายเหรียญทอง กลุกจิ

25 3 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรียต์ าบลยอดแกง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่13 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 364911 1841121 นายทองสา ภารรัศมี

26 4 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลยอดแกง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 364262 1836864 นายบุญชอบ ลีลานุช

27 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลสงเปลือย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 370556 1839115 นายสุนันท์ อนิทโชติ

28 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลสงเปลือย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 370754 1837569 นายจนัทร์ สีอดุม

29 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ผลิตพืชผักปลอดภยัต าบลสงเปลือย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 370711 1837855 นายเมฆ เชาว์นามน

30 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรแบบผสมผสานบ้านหลักเหล่ียม หมู่1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหลักเหล่ียม อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 373930 1832533 นางประมวล อนิทวงศ์

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดักาฬสนิธุ์

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดักาฬสนิธุ์

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

31 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงเกษตรผสมผสาน ต าบลหลักเหล่ียม หมู ่8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหลักเหล่ียม อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 374324 1828497 นายเกรียงศักด์ิ ภารตะศรี

32 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง หมูท่ี่๘ ต าบลหนองบัว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีห่มูท่ี ่๘ ต าบลหนองบัว อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 375267 1831655 นายสุเทพ จา่บุญ

33 11 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนปลอดขยะต าบลหนองบัว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหนองบัว อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 379202 1831183 นายพิชัย ไชยทองศรี

34 12 ศูนยเ์รียนรู้ผลิตพืชผักปลอดภยั ต าบลหนองบัว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหนองบัว อ าเภอนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 378949 1831245 นายสุรพล ตาลพันธ์

35 กมลาไสย 1 ไร่นาส่วนผสมบ้านสงยาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 342134 1802981 นายรัศม ีแสนศักด์ิ

36 2 ศูนยป์ระมงนายทองกาล ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 342957 1803416 นายทองกาล ไชยโชติ

37 3 1ไร่ 1แสน บ้านขา้วหลาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 343450 1806050 นายสมคิด นาชัยเพิม่

38 4 1ไร่ 1แสนบ้านน้ าจัน้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 345987 1805431 นายสมศักด์ิ วิชระพล

39 5 ไร่นาสวนผสมนายเรืองศิลป์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 359784 1802746 นายเรืองศิลป์ ยบุลมาตย์

40 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียบ์้านโคกล่าม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 356044 1799494 นายชุมพล ศิริภกัด์ิ

41 7 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านเมย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 354486 1797444 นายล าไพ หนัชัยศรี

42 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียบ์้านบ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลธัญญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 348355 1799731 นายถวิล ไชยค านวน

43 9 ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลธัญญา อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 345457 1798926 นายเฉลิมศักด์ิ ถนอมสิทธิ์

44 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมบ่้านโนนสูง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 337026 1801730 นางสาวพัชราภรณ์ ศรีชะตา

45 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมอ่ไุลย ์ทบวัน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 350645 1795528 นางอไุลย ์ทบวัน

46 12 ศูนยส่์งเสริมและผลิตพันธุ์ขา้วชุมชนบ้านดงลิง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลเจา้ท่า อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 350767 1796630 นายไพศาล รัตน์วิสัย

47 ร่องค า 1 เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 362152 1805788 นายสุทัศน์ พรมดี

48 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียต์ าบลร่องค า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 363867 1798009 นายนายจตุรภทัร ศรีออ่น

49 3 ศูนยเ์รียนรู้การปรับปรุงบ ารุงดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 363106 1797954 นายวิชัย บุญสมร

50 4 ศูนยเ์รียนรู้พืชเสบียงอาหารสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่12 ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 361696 1805294 นายวาสนา ทวีโชติ

51 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 364532 1803842 นายวิไล เยาวะเรศ

52 6 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 360733 1802907 นายบัวลอย สารีแกว้

53 7 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกพืชปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 361265 1803067 นางณัฎฐา ศิรารักษ์

54 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 361348 1802208 นายทองสุข สายโรจน์

55 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต าบลสามคัคี อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 362357 1804023 นายสุข ีบุญแสงส่อง

56 10 ศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่8 ต าบลเหล่าออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 361602 1800135 นายก าพล ไชยนาแพง

57 11 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋(ศดปช) ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลเหล่าออ้ย อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 362931 1799882 นางสาวล าพูน อรุณภาส

58 กฉุนิารายณ์ 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงฟาร์มขา้วขวัญทิพย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบัวขาว อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 398780 1824637 นายเชาวลิต วิชัย

59 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเหด็ในโรงเรือนบ้านแจนแลน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแจนแลน อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 394275 1829283 นางสุมาลัย สุริฉาย

60 3 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักหวานป่าอนิทรียต์ าบลเหล่าใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 394103 1838135 นางร าเพย ลีลาลาด

6



โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดักาฬสนิธุ์

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

61 4 ศูนยเ์รียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ต าบลเหล่าใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 393578 1841277 นายส าเริง ไชยขนัธ์

62 5 ศพก.เครือขา่ยต าบลจมุจงั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลจมุจงั อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 402614 1819186 นายนเรนทร์ ไกนสินธุ์

63 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลเหล่าไฮงาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเหล่าไฮงาม อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 408536 1821293 นางรัศม ีผันอากาศ

64 7 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักปลอดภยับ้านกดุหว้า ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลกดุหว้า อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 405605 1825390 นายบัญญัติ อฐันาค

65 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลสามขา ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลสามขา อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 387968 1824126 นางอรุณ กมุลาไช

66 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโนนสวางต าบลนาขาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาขาม อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 385622 1831653 นายสมบุญ ทิพกรณ์

67 10 ศูนยเ์รียนรู้ขา้วบ้านหว้ยมว่ง หมูท่ี ่4 ต าบลหนองหา้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหนองหา้ง อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 408711 1836021 นางปริฉตัร รัตนวรรณี

68 11 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักหวานป่าต าบลนาโก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลนาโก อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 400843 1836721 นายประสงค์ เรืองจรัส

69 12 ศพก.เครือขา่ย ต าบลสมสะอาด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลสมสะอาด อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 397727 1819276 นายทศกรรณ์ กองอดุม

70 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลกดุค้าว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลกดุค้าว อ าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 394614 1826809 นายไพศาล เรืองชัย

71 เขาวง 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลคุ้มเกา่ อ าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 409288 1842942 นายวิศักด์ิ อารมณ์สวะ

72 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฏใีหมค่นรุ่นใหมว่ิถภีไูทเขาวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลคุ้มเกา่ อ าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 407903 1843708 นายจนัทร์ที โคตรดก

73 3 ศูนยข์ยายผลเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 411609 1841081 นายประชิด ศรีเสน

74 4 ศูนยเ์รียนเรียนรู้ขยายผลเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 410925 1838050 นายสมชาย จติรักญาติ

75 5 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลหนองผือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลหนองผือ อ าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 402867 185013 นายนิยม เหลือผล

76 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองผือ อ าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 401665 1850197 นางเปรียบมา ศรีพันลม

77 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองผือ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองผือ อ าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 401748 1851434 นายอาชีพ ใจสู้ศึก

78 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ต าบลหนองผือ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองผือ อ าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 401748 1851434 นายประสาท พิมเภา

79 9 ผักแปลงใหญ่ต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลกดุสิมคุ้มใหม ่อ าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 401648 1840397 นายเลิศศิลป์ วาริกดุ

80 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลสระพังทอง อ าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 398588 1847670 นางสมพิศ ปัตสุริย์

81 11 ศูนยเ์รียนเรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลกดุปลาค้าว อ าเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 403117 184755 นางทับทิม เพาะชม

82 ยางตลาด 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 318572 1811281 นายเทวัญ ภคูะฮาต

83 2 แปลงใหญ่จิง้หรีด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี ่ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 0 318849 1811069 นางสาวอรวรรณ วอทอง

84 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนอต้ืิอ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลอต้ืิอ อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 314154 1820034 นายบรรจง สุภสร

85 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลอต้ืิอ อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 313396 1823982 นางบุปผา เหมกลุ

86 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลหวันาค า อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 312868 1812083 นายธวัชชัย ศรีไชยแสง

87 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองอเิฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 327111 1812789 นายวิมล โคระน า

88 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 0 0 นางธนาพร ภยูาดาว

89 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 334805 1816218 นางทิพวรรณ ภหูญ้า

90 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 329612 1829410 นายประยงค์ จนัทะรัด
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดักาฬสนิธุ์

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

91 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 330093 1834206 นางสุวะลี แกน่นาค า

92 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 337678 1810250 นายสนิท ภสูมหมาย

93 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 307786 1823389 นางสุดถนอม พลเพ็ง

94 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธุ์ 0 329183 1803464 นายสมควร ภแูขง่หมอก

95 หว้ยเมก็ 1 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงต าบลหว้ยเมก็ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 309734 1837309 นายนุกลู ภบูุญอบ

96 2 บ้านสวนสิบแสน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลหว้ยเมก็ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 311302 1836819 นายจรูญ มลูสมบัติ

97 3 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงต าบลค าใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 310993 1839751 นางเปรมฤดี พรมพยคัฆ์

98 4 ศดปช.ค าใหญ่ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 311037 1840342 นายไพฑูรย ์เฉดิละออ

99 5 ศจช.ค าใหญ่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลค าใหญ่ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 311037 1840342 นายไพฑูรย ์เฉดิละออ

100 6 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงบ้านกดุโดนต าบลกดุโดน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 341676 1831214 นายสุพิน แซมทอง

101 7 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบึงนาเรียง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 318688 1837196 นางวรรณา สายกล่ิน

102 8 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงต าบลหวัหนิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหวัหนิ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 308980 1847125 นายโกงใจ ภพูันนา

103 9 กลุ่มผู้ปลูกมะมว่งมหาชนกต าบลพิมลู ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลพิมลู อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 308980 1847125 นายรวง ชุ่มอภยั

104 10 ศจช.ค าเหมอืดแกว้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 306801 1828789 นางสาคร วิทยาเวช

105 11 ศดปช.ค าเหมอืดแกว้ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 306801 1828789 นางสาคร วิทยาเวช

106 12 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลค าเหมอืดแกว้ อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 307920 1828386 นางหนูเดือน บุญหล้า

107 13 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงต าบลโนนสะอาด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 321255 1828431 นายสมใจนึก บุญหล้า

108 14 เศรษฐกจิพอเพียงต าบลโนนสะอาด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 320818 1831423 นายสมนึก ก าแหงพล

109 15 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงต าบลทรายทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลทรายทอง อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 304569 1853881 นางสาวกต์ิิศิรินทร์ สีลุนใด

110 สหสัขนัธ์ 1 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านถ้ าปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลสหสัขนัธ์ อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 350160 1848954 นายอรุะ อารีเอือ้

111 2 กลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลังบ้านค าน้ าแซบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 352547 1841762 นายเหมอืน ค าภกัดี

112 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโพนสวาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนามะเขอื อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 353099 1841674 นางสาวสุกญัญา สุระเสน

113 4 ศูนยข์า้วชุมชนโคกกอ่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 348200 1859667 นายสมมดั ศรีสวัสดิ

114 5 ศูนย ์ศดปช. ต.นิคม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 342417 1841372 นายสุนทร อทุธยาวงศ์

115 6 ศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบมนัส าปะหลัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 339022 1846038 นายพิสิทธิ์ ดีพรม

116 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านคอนผ้ึง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 354285 1854085 นายทนงศักด์ิ สาระขนัธ์

117 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ผลผลิตออ้ย ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 356209 1850518 นายทรงศิล สุพร

118 9 ศุนยเ์รียนรู้บ้านค าแหลมอ.สหสัขนัธ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโนนแหลมทอง อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 356023 1852066 นางยวุดี ไวท์

119 10 ศูนยเ์รียนรู้บ้านกล้วยหอม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 338042 1848314 ร้อยต ารวจโทพิชิต ไชยสาร

120 11 ศูนย ์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่ต.โนนน้ าเกล้ียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโนนน้ าเกล้ียง อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 344003 1844193 นายดนพล ชูช้าง
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121 12 ศูนยก์ารเรียนรู้การปลูกผักเพือ่การค้า ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลโนนน้ าเกล้ียง อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 345588 1843944 นางสาวสดใส อมัพวา

122 ค ามว่ง 1 เครือขา่ยเกษตรผสมผสานต าบลทุง่คลอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทุง่คลอง อ าเภอค ามว่ง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 353893 1872632 นายเอนก แบงบาล

123 2 กลุ่มขา้วหอมมะลิปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลทุง่คลอง อ าเภอค ามว่ง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 355849 1875275 นายส าเร็จ แสบงบาล

124 3 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วบ้านโพนแพง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลดินจี ่อ าเภอค ามว่ง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 361573 1875609 นายเคน ปูนาศรี

125 4 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านนาบอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลนาบอน อ าเภอค ามว่ง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 0 0 นางบัวแกว้ เทศารินทร์

126 5 เกษตรอนิทรียเ์พชรจนิดา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลนาบอน อ าเภอค ามว่ง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 361196 1867916 นางบุญเรือง วาดสีดา

127 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนาบอน อ าเภอค ามว่ง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 355628 1871592 นางฉลวย โสภพีันธุ์

128 7 ผักหวานป่า ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลนาบอน อ าเภอค ามว่ง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 363060 1863975 นายไกรสินธุ์ อรรถประจง

129 8 ศูนยเ์รียนรู้กระเจยีวหวาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนาทัน อ าเภอค ามว่ง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 358566 1877444 นางสาวจนัทร์เพ็ญ อดุมชัย

130 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาทัน อ าเภอค ามว่ง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 355167 1876039 นายไพบูลย ์โพนเฉลียว

131 10 กลุ่มผู้ปลูกหมอ่นเล้ียงไหมบ้านโคก ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่6 ต าบลเนินยาง อ าเภอค ามว่ง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 358880 1858072 นางชื่นจติร สาระวัน

132 11 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเนินยาง อ าเภอค ามว่ง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 359812 1867198 นายครองม ีนามวงษ์

133 ท่าคันโท 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลท่าคันโท อ าเภอท่าคันโท จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 310805 1873505 นางสุภทัร สมบูรณ์

134 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลท่าคันโท อ าเภอท่าคันโท จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 312391 1871416 นายเกรียงไกร ฆารสินธุ์

135 3 ศูนยเ์รียนรู้พืชไร่บ้านกงุเกา่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลกงุเกา่ อ าเภอท่าคันโท จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 303155 1868690 นางสาวรัตน์ศณี แขง็ฤทธิ์

136 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต.กงุเกา่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลกงุเกา่ อ าเภอท่าคันโท จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 305700 1868105 นายบุญเล้ียง บัวเรียน

137 5 ศูนยเ์กษตรพอเพียงต าบลกงุเกา่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลกงุเกา่ อ าเภอท่าคันโท จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 306305 1873514 นายภานุมาตร คันธราช

138 6 ศูนยเ์กษตรพอเพียงต าบลกดุจกิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกดุจกิ อ าเภอท่าคันโท จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 302987 1874341 นายเวชนิกร วงษ์กนัยา

139 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต.กดุจกิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลกดุจกิ อ าเภอท่าคันโท จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 301508 1867928 นายบัน ภคูะเณร

140 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านน้อยนามลู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 314991 1864867 นายบุญธรรม เนือ่งมจัฉา

141 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโนนอ านวย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 318137 1860064 นายวันชัย สุขศรี

142 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต.ดงสมบูรณ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคันโท จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 322495 322495 นายอบุล เปลาปาระโก

143 หนองกงุศรี 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองกงุศรี อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 320779 1838955 นายบุญสี ภยูางผือ

144 2 แปลงนายถาวร ภแูป้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 323351 1847385 นายถาวร ภแูป้ง

145 3 แปลงนายค าปุน จนัทรัตน์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 323453 1847738 นายค าปุน จนัทรัตน์

146 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลเสาเล้า ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลเสาเล้า อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 323432 1845123 นายสมยั ไชยแสน

147 5 แปลงนางสมบูรณ์ แกว้พิฑูรย์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 309893 1855671 นางสมบูรณ์ แกว้พิฑูรย์

148 6 แปลงนายวัง ภยูาทิพย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 312558 1843549 นายวัง ภยูาทิพย์

149 7 แปลงนางสาวทัศนี ภถูกูหมอก ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลดงมลู อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 324622 1856136 นางสาวทัศนี ภถูกูหมอก

150 8 วิสาหกจิชุมชนขา้วครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 319032 1845491 นายประยรู สีนวนนาม
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151 9 ผักปลอดภยัล าหนองแสน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลล าหนองแสน อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 319525 1844380 นางสาวชญาภา ธรรมรัตน์

152 10 วิสาหกจิชุมชนมะมว่งมหาชนก ต าบลหนองหนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองกงุศรี จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 329115 1858019 นายชวาร สอนค าหาร

153 สมเด็จ 1 กลุ่มเกษตรผสมผสานฮักแพงแบ่งปัน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 362574 1845342 นายนายผาศุกร์ บุญรอด

154 2 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านค าไผ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 361019 1843718 นายอนันต์ ผลสว่าง

155 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลแซงบาดาล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 0 0 นางวัฒนา รักสวย

156 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤฏใีหมต่ าบลแซงบาดาล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 363258 1856155 นายบุญล้น สุวรรณพฤกษ์

157 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลแซงบาดาล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 359815 1857539 นายบุญรัตน์ วงษ์ไชยา

158 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลมหาไชย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 369176 1858374 นายสิงหท์อง กล่ินสุคนธ์

159 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลหมมูน่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหมมูน่ อ าเภอสมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 นางสมใจ ภคัดี

160 8 ศูนยเ์รียนรู้อยูน่ ากนั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 372995 1853143 นายเลิศสุวรรณ สีออ่นดี

161 9 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลศรีสมเด็จ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 364523 1852557 นางรัศม ีแสนมหาชัย

162 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลล าหว้ยหลัว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลล าหว้ยหลัว อ าเภอสมเด็จ จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 369286 1846123 นายสมคิด ศรีสมบูรณ์

163 หว้ยผ้ึง 1 ศพก.ขา้ว ต าบลค าบง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 377762 1841441 นางสมหมาย สังฆวิบุตร

164 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 374047 1843006 นางธัญญาภรณ์ ตรีศิริโสภณ

165 3 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 374574 1840295 นายสมร มาตรเล่ียม

166 4 ศูนยเ์รียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลไค้นุน่ อ าเภอหว้ยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 387023  1840365 นางนันทนิจ ไชยสุทัศน์

167 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมส่วนพันพล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลไค้นุน่ อ าเภอหว้ยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 3E+06 1837511 ร้อยตรีเฉลิมพล พันพล

168 6 ศพก.โนนทับช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนิคมหว้ยผ้ึง อ าเภอหว้ยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 383123 1834640 นายเด่น กระจา่งวงค์

169 7 ศพก.นิคมหนองบัว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 380834 1835843 นายนายณัฐฐกจิ จบัอนัชอบ

170 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 380434 1837558 นายพลักษ์ แกว้ค าแสน

171 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 381711 1835393 นางวิคิด เถาวัลยดี์

172 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองอบีุตร อ าเภอหว้ยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 380399 1837387 ร้อยตรีเล้ง สกลุโพน

173 สามชัย 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 3E+06 1873624 นายแดนไทยแลนด์ สารพันธ์

174 2 กลุ่มปลูกและแปรรูปสมนุไพรพืน้บ้าน ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 339638 1867966 นายอไุร วงษา

175 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่9 ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 341793 1874376 นายปรีดา สีหาฆงั

176 4 วิสาหกจิชุมชนผลิตมะมว่งเพือ่ส่งออก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 340558 1867359 นายนิวัธชัย นะวะค าศรี

177 5 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 340391 1858591 นายสิทธ์ งามผิวเหลือง

178 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่18 ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 339071 1863060 นายชัยยา พังฆะโส

179 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 336746 1860342 นายปาน สิงหค์ าคา

180 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 336292 1858244 นายสาคร สิงหค์ าคา
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181 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลค าสร้างเทีย่ง อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 344571 1859776 นายประยรู สามญัตา

182 10 เกษตรผสมผสานค าสร้างเทีย่ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลค าสร้างเทีย่ง อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 345867 1859431 นายสาคร สังฆะจารย์

183 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองช้าง อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 348809 1866879 นายมานพ ภกัดีนรินทร์

184 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานหนองช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองช้าง อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 345350 1862420 นายหมืน่ จงสมคัร

185 13 เกษตรทฤษฎใีหม ่ต.หนองช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองช้าง อ าเภอสามชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 347967 1866251 นายบุญศักด์ิ ศิลาพจน์

186 นาคู 1 ศูนยเ์ครือขา่ยต าบลนาคู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 395667 1849001 นายพันธะ พลขยนั

187 2 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรทฤษฏใีหมต่ าบลนาคู ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่4 ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 390005 1845660 นายวิชัย เชื้อดี

188 3 ศูนยเ์ครือขา่ยต าบลนาคู ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 397861 1853365 นายเวียงจนัทร์ ท านาผล

189 4 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลนาคู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลนาคู อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 396396 1858174 นายวิลัย ไชยศิลา

190 5 ศูนยเ์ครือขา่ยต าบลสายนาวัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสายนาวัง อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 397495 1851696 นายสดใส อุม่จนัสา

191 6 ศูนยเ์ครือขา่ยต าบลสายนาวัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสายนาวัง อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 397042 1851048 นางจะลุ แหวนเพชร

192 7 ศูนยเ์ครือขา่ยประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 393526 1849670 นายกติติศักด์ิ ช่อมะลิ

193 8 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสาน ต าบลโนนนาจาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 392674 1849962 นางสาวทองสด ตรีเพชร

194 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 394951 1850093 นายไวพจน์ สิงหน์าครอง

195 10 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง / ด้านเกษตรผสมผสาน/กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 390982 1849810 นางสุทธิจติร พิศผล

196 11 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 393880 1848334 นายกระแส ธิวงษา

197 12 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลโนนนาจาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 392375 1850183 นายสุดใจ หาชื่น

198 13 ศูนยเ์ครือขา่ยต าบลโนนนาจาน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 392817 1852684 นายวุฒิพล ทองทา

199 14 ศูนยเ์ครือขา่ยต าบลบ่อแกว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 392439 1854319 นายอภสิิทธิ์ ผิวหอม

200 15 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลบ่อแกว้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 391520 1857860 นายวิเศษ ศรล้อม

201 16 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ย ต าบลบ่อแกว้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 16.775 103.979 นางลัดดาวัลย ์ทุมเพ็ง

202 17 ศูนยเ์ครือขา่ยต าบลภแูล่นช้าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต าบลภแูล่นช้าง อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 391520 1847730 นายไหล เตรียมกรม

203 18 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรทฤษฏใีหมต่ าบลภแูล่นช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลภแูล่นช้าง อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 391943 1847534 นายวีระศักด์ิ เพาะเจริญ

204 19 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรทฤษฏใีหมต่ าบลภแูล่นช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลภแูล่นช้าง อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 389799 1845912 นายศิริ ปานแดง

205 20 ศูนยเ์ครือขา่ยต าบลภแูล่นช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลภแูล่นช้าง อ าเภอนาคู จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 394516 1845791 นายประจกัษ์ สกลุโพน

206 ดอนจาน 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านด่านแต้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 362401 1814683 นางแยม้ ไวยราบุตร

207 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลดอนจาน อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 365045 1821696 นางจารุวรรณ พรมเสนา

208 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 368810 1818259 นายพิชิต ศิริเมอืง

209 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 365045 1829267 นายภาสกร พิกลุหอม

210 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 363313 1830252 นายบุญทอม นาสมจติร
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดักาฬสนิธุ์

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

211 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลดงพยงุ อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 359545 1831085 นายสมชาย ภตูองโขบ

212 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมบ่้านนาน้อย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลมว่งนา อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 354154 1821411 นายสมพงษ์ สุกฎุี

213 8 ศูนยเ์รียนรู้ โคก หนอง นาโมเดล ต าบลมว่งนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลมว่งนา อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 357240 1821865 นางสาวอบุล การนิตย์

214 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลมว่งนา อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 353742 1822192 นายบุญม ีพัฒบุบผา

215 10 ศูนน์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านดงกล้วย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 367569 1824386 นางประภาภร พืน้ผา

216 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 362506 1724204 นางบุบผา สอนหาญ

217 ฆอ้งชัย 1 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลฆอ้งชัยพัฒนา อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 333586 1797704 นางจนัทร์สุดา วงษ์ศรี

218 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลฆอ้งชัยพัฒนา อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 335285 1796198 นายมงคล นาทันเลิศ

219 3 ศูนยเ์กษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลฆอ้งชัยพัฒนา อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 333695 1797595 นางทิพย ์ไชยชาติ

220 4 สวนปันบุญ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลฆอ้งชัยพัฒนา อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 338841 1797027 นางสุจารี ธนสิริธนากร

221 5 กล่มเกษตรกรบ้านกดุฆอ้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลฆอ้งชัยพัฒนา อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 339000 1790000 นางจริาภา พิมพ์แสง

222 6 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเหล่ากลาง อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 340023 1798473 นายสุริยา นาส าแดง

223 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเหล่ากลาง อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 341951 1797249 นายอรุณ สรรพโชติ

224 8 กลุ่มผลิตพันธุ์ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลเหล่ากลาง อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 340891 1797549 นางไพทรูย ์พละสาร

225 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลเหล่ากลาง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลเหล่ากลาง อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 339902 1796373 นางสุพิณ หนองเสนา

226 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลเหล่ากลาง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลเหล่ากลาง อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 339902 1796373 นางสุพิณ หนองเสนา

227 11 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลโคกสะอาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 333954 1800037 นายสมยั บรรพแกว้

228 12 ศูนยเ์กษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 331896 1799774 นายอนุชา นาแถมทอง

229 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลโคกสะอาด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 333909 1803418 นางสุดรัก สุวิชา

230 14 ศูนยข์า้วโนนศิลาเลิง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 337155 1805884 นายสาด วงมะลัย

231 15 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลล าชี อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 334835 1791436 นางมยรีุ พรมค าน้อย

232 16 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลล าชี อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 342137 1791899 นายอทิธิพัทธ์ พรมโนนศรี

233 17 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่6 ต าบลล าชี อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 341828 1792716 นายทองใบ จนัทปะทักษ์

234 18 กลุ่มผลิตขา้วต าบลล าชี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลล าชี อ าเภอฆอ้งชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 48 334185 1795036 นายสุบรรณ ศรเสนา
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โซน x y

1 เมืองขอนแก่น 1 ต ำบลในเมือง (ไฮโดรกำร์เด้นท)์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 270993 1818066 นำงญำณกร จันทหำร

2 2 ต ำบลส ำรำญ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่8 ต ำบลส ำรำญ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 272948 1829031 นำยด ำรงณ์ เพ็ชรค ำ

3 3 ต ำบลโคกสี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่12 ต ำบลโคกสี อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 286073 1823898 นำยธง คมปรำด

4 4 ต ำบลทำ่พระ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่22 ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 268508 1799670 นำยโกศล มิง่โอโล

5 5 ต ำบลทำ่พระ (ฮักผักฟำร์ม) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่22 ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 268530 1799740 นำยโกศล มิง่โอโล

6 6 ต ำบลบำ้นทุ่ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลบำ้นทุ่ม อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 253045 1821097 นำงอัว้ ทพัซ้ำย

7 7 ต ำบลเมืองเก่ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่3 ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 265092 1812285 นำงนงรัตน ์ผลำพรหม

8 8 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองขอนแก่น จ ำกัด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 0 0 0 นำย

9 9 ต ำบลพระลับ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่19 ต ำบลพระลับ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 275961 1812980 นำยบญุส่ง ฉัตรดงบรีุ

10 10 ต ำบลสำวะถี ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่22 ต ำบลสำวะถี อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 249880 1834005 นำยวรัิตน ์โพธิ์ศรีเรือง

11 11 ต ำบลบำ้นหวำ้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่8 ต ำบลบำ้นหวำ้ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 254082 1813126 นำยอร่ำม นลิเขียว

12 12 ต ำบลบำ้นค้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่20 ต ำบลบำ้นค้อ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 263239 1837237 นำยบวัเงิน ภำคี

13 13 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ำกัด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่8 ต ำบลบำ้นค้อ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 0 0 0 นำย

14 14 ต ำบลบำ้นค้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่15 ต ำบลบำ้นค้อ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 263019 1834264 วำ่ที่ร้อยตรีสมพร เทพวงษำ

15 15 ต ำบลแดงใหญ่ (พันธวำฟำร์ม) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลแดงใหญ่ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 261692 1824374 นำงวรุิฬวรรณ พันธวำคิษฏ์

16 16 ต ำบลดอนช้ำง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลดอนช้ำง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 261359 1810032 นำงสุณิษำ ผำงโคกสูง

17 17 ต ำบลดอนหนั (สวนเกษตรดอนเค็ง) อืน่ๆ หมูท่ี่8 ต ำบลดอนหนั อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 270550 1806534 นำยอุทยั อะภยัลุน

18 18 ต ำบลดอนหนั ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต ำบลดอนหนั อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 273727 1808790 นำยอภสิิทธิ์ ชุมยำงสิม

19 19 ต ำบลศิลำ (ศิลำโฮมสเตย)์ ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต ำบลศิลำ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 276215 1825385 นำยสังคม ปำนคิม

20 20 สหกรณ์กำรเกษตรหนองหวำย จ ำกัด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่8 ต ำบลศิลำ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 0 0 0 นำย

21 21 ต ำบลบำ้นเปด็ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่4 ต ำบลบำ้นเปด็ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 262742 1817888 นำยบญุเที่ยง พลทองสถิตย์

22 22 ต ำบลบงึเนยีม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต ำบลบงึเนยีม อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 279637 1813810 นำงอ ำพร หวำ่งแสง

23 23 ต ำบลบงึเนยีม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่9 ต ำบลบงึเนยีม อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 277013 1820462 นำงสำวสุภำรัตน ์บรุำณรมย์

24 24 ต ำบลโนนทอ่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลโนนทอ่น อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 48 268982 1839587 นำยพิมล นอ้ยน้ ำเที่ยง

25 บำ้นฝำง 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหนองบวั อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 241418 1827979 นำงสุภำวดี เกล้ียงกลม

26 2 ศูนย์จัดกำรดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต ำบลหนองบวั อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 245892 1821544 นำยสมหมำย สีดำคุณ

27 3 แปลงใหญ่ข้ำวโพด ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต ำบลหนองบวั อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 245893 1821526 นำยสมหมำย สีดำคุณ

28 4 นำงถิน ทดัมำลำ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต ำบลปำ่หวำยนัง่ อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 252471 1840831 นำงถิน ทดัมำลำ

29 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลปำ่หวำยนัง่ อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 247335 1835353 นำยชำญ หำรค ำตัน

30 6 ศูนย์ ศจช.โสกแต้ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต ำบลปำ่หวำยนัง่ อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 252407 1841061 นำยสนอง วเิศษภกัดี

31 7 แปลงใหญ่ข้ำว ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1,2 ต ำบลปำ่หวำยนัง่ อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 247248 1832712 นำยทองผัด สุดวสัิย

32 8 นำงสำวสำยธำร พิมพ์เพ็ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลโนนฆ้อง อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 241630 1816178 นำงสำวสำยธำร พิมพ์เพ็ง

33 9 นำยวลัิย เกิดตรวจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลโนนฆ้อง อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 241913 1813774 นำยวลัิย เกิดตรวจ

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

จังหวัดขอนแก่น

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

34 10 ศพก.อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลโนนฆ้อง อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 243306 1817583 นำยชนะชัย ซุยกระเด่ือง

35 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหนิฮำว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลโนนฆ้อง อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 239970 1814520 นำยบญุถิน่ กุระขันธ์

36 12 นำยสำคร อุน่ผำง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลบำ้นเหล่ำ อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 249991 1816823 นำยสำคร อุน่ผำง

37 13 ศพก.อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลปำ่มะนำว อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 238563 1812017 นำยจิรภทัร เดชเอกอนนัต์

38 14 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นหนิกอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลปำ่มะนำว อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 239585 1812744 นำยสมพร สุดนอ้ย

39 15 นำงสุวรรณ มูลตรีภกัดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลบำ้นฝำง อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 245682 1820406 นำงสุวรรณ มูลตรีภกัดี

40 16 ศูนย์ ศจช.โสกด่ัง ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลโคกงำม อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 242889 1832012 นำงบญุยัง พลพงษ์

41 17 ศพก.อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลโคกงำม อ ำเภอบำ้นฝำง จังหวดัขอนแก่น 48 242810 1830748 นำยณรงค์ วจิำรย์ณรงค์

42 พระยืน 1 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลพระยืน อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 240516 1808188 นำยวนัชัย ผำสุตะ

43 2 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่14 ต ำบลพระยืน อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 256852 1825555 นำงอบอุน่ ขันแข็ง

44 3 ศูนย์เรียนรู้กล้วยน้ ำหวำ้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลพระยืน อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 256821 1865890 นำยณัฐพงษ์ โพธิ์ศรีงำม

45 4 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลพระยืน อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 242871 1805136 นำยสนกุ นำทเหนอื

46 5 ศูนย์เรียนรู้แมลงเศรษฐกิจ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่3 ต ำบลพระบ ุอ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 252283 1799488 นำงสำวกรณ์กุลยำ ประจวบ

47 6 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลพระบ ุอ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 255500 1798376 นำยบญุเต็ม เกียมำ

48 7 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลพระบ ุอ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 256365 1797503 นำยมนตรี รำชพลแสน

49 8 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลบำ้นโต้น อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 254855 1798657 นำยอำวธุชัย มำจุฬำ

50 9 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลบำ้นโต้น อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 249585 1835230 นำยมนญู บดุสี

51 10 ทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลบำ้นโต้น อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 258015 1797373 นำยสุทธพิงศ์ ค ำหนไูทย

52 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหนองแวง อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 260373 1804671 นำยศุภมงคล เลขกระโทก

53 12 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. พระยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหนองแวง อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 260649 1805046 นำยบวัลอย ศรีคันธะรักษ์

54 13 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลขำมปอ้ม อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 251175 1803135 นำงทศันยี์ กำญจนเทศ

55 14 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลขำมปอ้ม อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 145862 1856234 นำยเฉลิมพร ฤทธิ์ลำ

56 15 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลขำมปอ้ม อ ำเภอพระยืน จังหวดัขอนแก่น 48 250529 1804393 นำยอภชิำติ เพ็งวชิำ

57 หนองเรือ 1 ศพก.เครือข่ำยทำ่ศำลำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลหนองเรือ อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 231168 1825268 นำยบญุสม โสภำวนั

58 2 ศพก.เครือข่ำยไร่ปรียำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลบำ้นเม็ง อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 227091 1818986 นำงสำวกัลยำ พงสะพัง

59 3 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตข้ำวคุณภำพบำ้นนำค ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่15 ต ำบลบำ้นเม็ง อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 229298 1822183 นำยพงษ์ศักด์ิ สุพรรณ์

60 4 ศพก.เครือข่ำยทำ่ล่ี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลบำ้นกง อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 236246 18259977 นำยสมพงษ์ ชำบตุรศรี

61 5 ศพก.เครือข่ำยหนองนำงวงษ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลยำงค ำ อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 236929 1811965 นำยธนเทพ อุณำรัตน์

62 6 ศพก.เครือข่ำยภมููลเบำ้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลโนนทอง อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 225829 1831991 นำยบญุทยั ทองภเูวยีง

63 7 ศพก.เครือข่ำยจงต้ังใจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลโนนทอง อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 225688 1833874 นำงจงรัก อ่อนสีทำ

64 8 ศพก.เครือข่ำยหนองนกเขียน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลโนนทอง อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 225759 1834510 นำงสมภำร พรหมเมตตำ

65 9 ศพก.เครือข่ำยปลูกผักปลอดสำรพิษ กม.52 ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต ำบลกุดกวำ้ง อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 218344 1824646 นำยนพดล จันดี

66 10 ศพก.เครือข่ำยกุดฉิม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลโนนทนั อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 222198 1826250 นำยปรีชำ ถำวงษ์กลำง
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

67 11 ศพก.เครือข่ำยบำ้นหนองแวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 211727 1832825 นำงพิศมัย ศรีชัยภมูิ

68 12 ศพก.เครือข่ำยโนนจั๊กจั่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 209671 1830689 นำยอุทศิ บญุเรืองลือ

69 13 ศพก.เครือข่ำยโนนทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลบำ้นผือ อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 238611 1828033 นำยอ ำคำ สุดศรี

70 14 ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงบำ้นผือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลบำ้นผือ อ ำเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 48 240633 1831329 นำยจรูญ ชำธรรมมำ

71 ชุมแพ 1 ศูนย์ข้ำวอินทรีย์ ต ำบลชุมแพ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลชุมแพ อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 192563 1833179 นำยวรวฒิุ รุ่งไมตรี

72 2 ศูนยเรียนรู้ด้ำนเกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลชุมแพ อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 185096 1833017 นำยวนัทำ ทองดี

73 3 ศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลชุมแพ อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 185758 1828143 นำยสมบรูณ์ มำนำดี

74 4 ศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลโนนหนั อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 47 185042 1836698 นำยไสว ลำปะ

75 5 กำรผลิตมะม่วงน้ ำดอกไม้สีทอง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่12 ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 180423 1848420 นำยสมพงษ์ วงค์ค ำคูณ

76 6 ศูนย์เล้ียงจิ้งหรีด ต ำบลนำหนองทุ่ม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่12 ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 47 181074 1847460 นำงอรอนงค์ สวำ่งไชสง

77 7 ศูนยเรียนรู้กำรผลิตมะม่วงน้ ำดอกไม้สิทอง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่5 ต ำบลนำหนองทุ่ม อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 47 188383 1846816 นำงยุภำพร อยูน่อก

78 8 ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงกบ หมู5่ บำ้นบวัสิมมำ ต.โนนอุดม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่5 ต ำบลโนนอุดม อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 203865 1828000 นำยฐำนพัฒน ์ค ำสำร

79 9 ศูนย์นำแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลโนนอุดม อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 204318 1826765 นำงไพริน ชำญชิต

80 10 ศูนย์ไร่นำสวนผสม ต ำบลขัวเรียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลขัวเรียง อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 203949 1831454 นำยทวศัีกด์ิ กอสุข

81 11 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลขัวเรียง อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 203733 1832967 นำยวโิรจน ์นำมจันทร์ดี

82 12 ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงโคเนือ้ ต ำบลขัวเรียง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต ำบลขัวเรียง อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 201772 1833252 นำงประนอม วอร์เบอร์ตัน

83 13 ศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่12 ต ำบลหนองไผ่ อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 189789 1835364 นำยธวชัชัย เสนำนนท์

84 14 ศูนย์ไร่นำสวนผสม ต ำบลไชยสอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลไชยสอ อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 194321 1828432 นำยสมลักษ์ จันทะดวง

85 15 ศูนย์ไร่นำสวนผสม ต ำบลวงัหนิลำด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่12 ต ำบลวงัหนิลำด อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 188946 1841102 นำงหมุน เหลำค ำ

86 16 ศูนย์ปลูกข่ำแดง ต ำบลนำเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลนำเพียง อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 206867 1823987 นำงนครินทร์ ถำวรพันธ์

87 17 ศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลนำเพียง อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 208562 1822576 นำยมงคล ธรรมพงษ์ไพศำล

88 18 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหนองเขียด อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 181370 1840525 นำยวนิยั หตัถะลักษ์

89 19 ศูนยเรียนรู้ไร่นำสวนผสม/ปำล์มน้ ำมัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลหนองเขียด อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 47 819545 1842518 นำยเทวนิทร์ ทนีอ้ย

90 20 ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงจิ้งหรีดบำ้นหนองพงโพด ต.หนองเสำเล้ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่2 ต ำบลหนองเสำเล้ำ อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 211389 1834501 นำงบญุตรี ตำโนสูงเนนิ

91 21 ศูนยเรียนรู้เกษตรผสมผสำน ต ำบลหนองเสำเล้ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลหนองเสำเล้ำ อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 209498 1830162 นำยสุทนิณิกร ผลดีดก

92 22 ศูนย์เล้ียงปลำในบอ่ดิน ต ำบลโนนสะอำด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่3 ต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 47 183271 1832118 นำยสุรเวช นำคนชม

93 23 ศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 48 182371 1833017 นำยวทิยำ สทำ้นบวั

94 สีชมพู 1 ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงปลำในบอ่ดิน ต.สีชมพู ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่1 ต ำบลสีชมพู อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 195371 1864205 นำงอนญัญำ หล้ำค ำภำ

95 2 แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสำน ต.สีชมพู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลสีชมพู อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 194261 1863216 นำงประมง ชุม้สูงเนนิ

96 3 ศูนย์เรียนรู้กำรเกษตรทฤษฎใีหม่ ไร่นนัทะนำ เกษตร ชิว ชิว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลศรีสุข อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 195650 1853551 นำงนนัทะนำ แก่นภเูขียว

97 4 วสิำหกิจชุมชนบำ้นโคกไม้งำมโฮมสเตย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลศรีสุข อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 198460 1853503 นำยเสง่ียม ศรีหำค ำ

98 5 ศูนย์เรียนรู้กำรเกษตรผสมผสำน และงำนหตัถกรรมผ้ำทอ สวนนำ-พรนคิม อืน่ๆ หมูท่ี่11 ต ำบลศรีสุข อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 198065 1852069 นำงจิติญำ พรนคิม

99 6 แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสำน ต.นำจำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลนำจำน อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 195167 1846102 นำยทอ้น เลพล
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

100 7 ศูนย์เรียนรู้กำรปลูกผักปลอดภยัจำกสำรเคมี กลุ่มเกษตรกรบำ้นหนองแสง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต ำบลนำจำน อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 191343 1843949 นำยสุวทิย์ แสนขันธ์

101 8 ศูนย์เรียนรู้กำรเกษตรผสมผสำน มูลสำรรุ่งเรือง ฟำร์มสเตย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลวงัเพิ่ม อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 198282 1861577 นำยประภำส มูลสำร

102 9 ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงปลำในบอ่ดิน ต.ซ ำยำง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่1 ต ำบลซ ำยำง อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 190430 1848100 นำยพินติย์ เร็วสำ

103 10 ศูนย์เรียนรู้กำรเกษตรผสมผสำน บำ้นซ่งหนองขำม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลหนองแดง อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 191833 1849198 นำยสุวรรณ์ พลพิมพ์

104 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นหนองทุ่ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหนองแดง อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 199070 1849802 นำยล้อม วนัเวช

105 12 วสิำหกิจชุมชนเล้ียงกระบอืและเกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต ำบลหนองแดง อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 193008 1850232 นำยถวลิ บวันำค

106 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ไร่กอผจญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลดงลำน อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 186004 1862981 นำยสุธำ กอผจญ

107 14 แปลงเรียนรู้กำรปลูกผักหวำนปำ่ ศูนย์ปรำชญ์ชำวบำ้น หมูท่ี่4 ต ำบลบริบรูณ์ อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 188448 1864846 นำยสวำท หวงัพันกลำง

108 15 ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงปลำในบอ่ดิน ต.บริบรูณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่8 ต ำบลบริบรูณ์ อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 192139 1864629 นำงสบำย ธรรมเขต

109 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นโสกจำนนำดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอสีชมพู จังหวดัขอนแก่น 48 187864 1852580 นำยเชำวลิต โสสวสัด์ิ

110 น้ ำพอง 1 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพสินค้ำเกษตรบำ้นหนองหญ้ำรังกำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลน้ ำพอง อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 267940 1834626 นำงศิวำภรย์ วนัทำ

111 2 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพสินค้ำเกษตรบำ้นหนองหำรจำง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลน้ ำพอง อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 264538 1855349 นำงสำวสมร วรีะศร

112 3 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรบำ้นเสียว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลวงัชัย อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 274167 1851152 นำยคมกฤช บษุรำคัม

113 4 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรบำ้นโสกแสง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่11 ต ำบลหนองกุง อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 276193 1848724 นำยโสภติ อิงสำ

114 5 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพสินค้ำเกษตรบำ้นนำค ำนอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลบวัใหญ่ อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 278711 1837116 นำยทองนำค สีเคนำ

115 6 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพสินค้ำเกษตรบำ้นหนองเรือนอ้ย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต ำบลสะอำด อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 260478 1860476 นำยสำธติ หอมทอง

116 7 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพสินค้ำเกษตรบำ้นโนนดงมัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่14 ต ำบลสะอำด อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 263664 1860431 นำยเหลย ดวงจันทอง

117 8 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพสินค้ำเกษตรบำ้นโนนพยอม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่5 ต ำบลม่วงหวำน อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 267921 1841898 นำงทองดำ ผำภู

118 9 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพสินค้ำเกษตรบำ้นดอนสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่9 ต ำบลบำ้นขำม อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 282889 1834419 นำยชัยยุทธ ดงใหญ่

119 10 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพสินค้ำเกษตรบำ้นหนองแวงดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลบวัเงิน อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 282615 1853957 นำยอภยั ค ำครณ์

120 11 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพสินค้ำเกษตรบำ้นค ำจั่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลบวัเงิน อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 281072 1849898 นำยสมศรี วงค์แก้ว

121 12 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรบำ้นหนองบวับำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 277821 1845506 นำยเคนด้วน บตุรโม

122 13 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรบำ้นบงึเปง่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลทำ่กระเสริม อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 274375 1831240 นำยสมควร พันธงั

123 14 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพสินค้ำเกษตรบำ้นทำ่โพธิ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลทำ่กระเสริม อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 273113 1841425 นำยสมบรูณ์ มำตรค ำภำ

124 15 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพสินค้ำเกษตรบำ้นหวับงึ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลพังทยุ อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 277954 1852541 นำงสุวมิล มูลสระดู่

125 16 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรบำ้นกุดน้ ำใส ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลกุดน้ ำใส อ ำเภอน้ ำพอง จังหวดัขอนแก่น 48 262876 1846951 นำงสุณีรัตน ์โนนแสนค ำ

126 อุบลรัตน์ 1 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรบำ้นนคิม ม.9 ต.โคกสูง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลโคกสูง อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 0 0 0 นำยค ำใส ทองโคตร

127 2 เกษตรแบบผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลโคกสูง อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 254054 1847766 นำงส ำรำญ ทองโคตร

128 3 กำรท ำเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลบำ้นดง อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 251357 1855086 สิบต ำรวจเอกสมัย สำยอ่อนตำ

129 4 กำรท ำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลบำ้นดง อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 248791 186166 นำยถำวร สรรสมบติั

130 5 กำรผลิตพืชปลอดสำรพิษ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต ำบลบำ้นดง อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 254260 1854247 นำยสมคิด เพ็งลี

131 6 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรบำ้นดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลบำ้นดง อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 0 0 นำยนวิติั สุรพล

132 7 ศูนย์เรียนรู้แปลงใหญ่ผักปลอดสำรพิษบำ้นหนองแต้ ม.5 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลบำ้นดง อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 2552776 185583 นำยนรินทร์ ผิวผ่อง
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

133 8 แปรรูปปลำน้ ำจืด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่3 ต ำบลเขือ่นอุบลรัตน ์อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 247598 18531148 นำงสมจิตร พงศ์จรัสมณี

134 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลเขือ่นอุบลรัตน ์อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 249688 1853815 นำยจิรภทัร พรรคทงิ

135 10 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรบำ้นหนองขำม ม.9 ต.นำค ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 0 0 0 นำยศุภชัย สีหำสุข

136 11 กำรท ำเกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 249760 1864573 นำงนดิ หนพูวก

137 12 ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลศรีสุขส ำรำญ อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 256979 1871641 นำยประวติั ค ำอินทร์

138 13 กำรท ำเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลศรีสุขส ำรำญ อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 255461 1872079 นำยศรีทศัน ์สุครีพ

139 14 ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลศรีสุขส ำรำญ อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 256972 1873044 นำยสุพจน ์พิมพิสำร

140 15 แหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเล้ียงสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต ำบลศรีสุขส ำรำญ อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 257021 1872265 นำยประจักษ์ วงษ์ฝ้ัน

141 16 กำรจัดกำรดินและปุ๋ย ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต ำบลทุ่งโปง่ อ ำเภออุบลรัตน ์จังหวดัขอนแก่น 48 250377 1850753 นำยสุมำตย์ คงกะเรียน

142 กระนวน 1 เกษตรผสมผสำนต ำบลหนองโก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหนองโก อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 294164 1845754 นำยสุวรัิตน ์รักษำเคน

143 2 เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลหนองโก อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 299318 1852508 นำงแก้ว ทนัชืน่

144 3 เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลหนองกุงใหญ่ อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 296537 1843896 นำยพิชญ์พงษ์ วลิำวรรณ

145 4 เกษตรทฤษฎใีหม่ต ำบลหว้ยโจด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหว้ยโจด อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 287794 1843958 นำยวทิยำ ถำวรสวสัด์ิ

146 5 ศูนย์ผลิตข้ำวชุมชนโสกเส้ียว ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลหว้ยโจด อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 29 ุ0681 1844964 นำยธชัชัย กันทรพันธุ์

147 6 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต ำบลหว้ยโจด อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 288968 1843440 นำยอนวุฒัน ์ศรีชมชืน่

148 7 เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลหว้ยยำง อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 297824 1862104 นำยบญุถม ทำปุ๋ย

149 8 ศูนย์กำรเรียนรู้กำรใหน้้ ำมันส ำปะหลัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลบำ้นฝำง อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 290976 1853932 นำยพรมวจิิตร แก้วไสย์

150 9 ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลดูนสำด อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 304603 1859096 นำยเยีย่ม ศรีพั่ว

151 10 ผักปลอดสำรพิษต ำบลดูนสำด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลดูนสำด อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 302252 1856604 นำยชีวนิ พรมดวงศรี

152 11 ไร่สตอร์เบอร่ีณัฐพร ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่9 ต ำบลดูนสำด อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 305892 1861375 นำยศรำยุทธ ดอนค ำชัยมงคล

153 12 กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต ำบลหนองโน อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 289119 1851472 นำงสีนวน สีมำตร

154 13 ศูนย์ข้ำวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่5 ต ำบลน้ ำอ้อม อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 298220 1845701 นำยค ำเบำ้ ส่งเสริม

155 14 แปลงใหญ่มันส ำปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่4 ต ำบลหวันำค ำ อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 296795 1857924 นำยบญุเลิศ วงษ์เปรียว

156 15 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน บำ้นค ำตำนำ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต ำบลหวันำค ำ อ ำเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 48 288806 1860274 นำยทองดี ภำษี

157 บำ้นไผ่ 1 ศูนย์เครือข่ำยด้ำนประมง บำ้นทุ่งมน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่13 ต ำบลบำ้นไผ่ อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 256767 1784093 นำงนภิำ ชัยชนะ

158 2 ศูนย์เครือข่ำยบำ้นหนองแวงโอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลในเมือง อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 260154 1785332 นำยธชัชัย อัคฮำด

159 3 ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรเล้ียงสัตว ์บำ้นโสกตล่ิง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต ำบลในเมือง อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 260350 1778674 นำงสำวศิริภำ สะใบหอม

160 4 ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรเล้ียงสัตว ์บำ้นโสกตล่ิง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต ำบลในเมือง อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 260811 1777907 นำงเพชร นนตำ

161 5 ศูนย์เครือข่ำยด้ำนประมง บำ้นหนองนำขวญั ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่9 ต ำบลเมืองเพีย อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 252157 1780881 นำยร.ต.สมพงษ์ ไชยสง

162 6 ศูนย์เครือข่ำยบำ้นกุดเชือก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลบำ้นลำน อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 270936 1770179 นำงสำวเสำวณี ประสิทธิ์นอก

163 7 ศูนย์เครือข่ำยบำ้นหวันำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่16 ต ำบลบำ้นลำน อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 266222 1772277 นำงพวง ชมเชยรัก

164 8 ศูนย์เครือข่ำยบำ้นผักหวำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลบำ้นลำน อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 264494 1772574 นำงสุธรรมำ เกตุหมู

165 9 ศูนย์เครือข่ำยบำ้นหวันำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่16 ต ำบลบำ้นลำน อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 265820 1772467 นำงส ำพรรณ วรรณสุด
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

166 10 ศูนย์เครือข่ำยบำ้นหนองเจ้ำเมือง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลแคนเหนอื อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 263672 1767048 นำยทองสี พรมจันทร์

167 11 ศูนย์เครือข่ำยกำรปลูกไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่2 ต ำบลปำ่ปอ อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 264043 1762056 นำยบญุมำ สำชิต

168 12 ศูนย์เครือข่ำยบำ้นโนนทอง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต ำบลหนิต้ัง อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 262441 1776061 นำยบญุธรรม ดวงโพธิ์พิมพ์

169 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่6 ต ำบลหนิต้ัง อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 263116 1776858 นำยสำคร พันวนั

170 14 ศูนย์เครือข่ำยบำ้นแคนใต้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต ำบลหนองน้ ำใส อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 258110 1772330 นำงประภำพร กุนะ

171 15 ศูนย์เครือข่ำยบำ้นโนนข่ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลหวัหนอง อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 253300 1778739 นำยช่วย ยุระศรี

172 16 ศูนย์เครือข่ำยด้ำนประมง บำ้นหวัหนอง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่1 ต ำบลหวัหนอง อ ำเภอบำ้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น 48 253787 1774957 นำงค ำหล้ำ มำศรี

173 เปอืยนอ้ย 1 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรบำ้นหวัขัว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลเปอืยนอ้ย อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 275248 1755511 นำยบณัฑิต ปลำยด่วน

174 2 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรบำ้นโนนสวำ่ง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่4 ต ำบลวงัม่วง อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 267371 1758279 นำยชำย ตรีศูนย์

175 3 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรบำ้นวงัม่วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลวงัม่วง อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 270356 1757723 นำยสุเวช กำศกอง

176 4 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรบำ้นวงัผือ ม.4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลขำมปอ้ม อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 271595 1761123 นำยประดิษฐ มงคล

177 5 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรบำ้นวงัผือ ม.9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลขำมปอ้ม อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 270287 1762192 นำยบญุมี พันธช์ัย

178 6 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรบำ้นขำมปอ้ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลขำมปอ้ม อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 271900 1762397 นำงสงกรำนต์ ทองภธูรณ์

179 7 ศูนย์เรียนรู้กำรก ำจัดศัตรูพืชโดยวธิผีสมผสำน ศูนย์ปรำชญ์ชำวบำ้น หมูท่ี่3 ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 273729 1753880 นำยอุดม แก่นพรม

180 8 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรบำ้นหนองบวันอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 274968 1753142 นำงสนัน่ ดีแปน้

181 9 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรบำ้นวงัหนิ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่7 ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 273819 1754573 นำงกุหลำบ บญุพันธ์

182 10 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรบำ้นเก่ำค้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 273989 1753287 นำยสังวรณ์ สีนวลผ่อง

183 11 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรไร่รัศมี ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ยืนต้น หมูท่ี่1 ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 274128 1749978 นำยค้ ำจุน อุตรัศมี

184 12 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรผลิตผักปลอดภยัต ำบลสระแก้ว ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 276074 1752654 นำยวฒิุชัย เผ้ำวงษ์

185 13 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรฟำร์มสุวริตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเปอืยนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 272083 1753630 นำยสุวริตร สุขเพ็ง

186 พล 1 ศูนย์เครือข่ำยต ำบลเมืองพล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลเมืองพล อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 249000 1748529 นำยสมจิตร สิงหเ์ดช

187 2 ศูนย์เครือข่ำยต ำบลโจดหนองแก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลโจดหนองแก อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 246129 1752826 นำงแพงศรี พรมนอก

188 3 ศูนย์เครือข่ำยต ำบลเก่ำง้ิว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลเก่ำง้ิว อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 236601 1753500 นำยกุศล สูงดี

189 4 ศูนย์เครือข่ำยต ำบลหนองมะเขือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลหนองมะเขือ อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 234925 1743322 นำยประยูร ค ำบอล

190 5 ศูนย์เครือข่ำยต ำบลหนองแวงโสกพระ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลหนองแวงโสกพระ อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 246432 1739926 นำยอธวิฒัน ์ทมุพำ

191 6 ศูนย์เครือข่ำยต ำบลเพ็กใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลเพ็กใหญ่ อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 240638 1750042 นำยมนตรี ศรีอัครวเินต

192 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต ำบลโคกสง่ำ อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 232512 1743793 นำงมณีพัก ยอดสะเทนิ

193 8 ศูนย์เครือข่ำยต ำบลหนองแวงนำงเบำ้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่8 ต ำบลหนองแวงนำงเบำ้ อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 241285 1760632 นำยอุดม เลไธสง

194 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต ำบลลอมคอม อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 234983 1746546 นำยโชติ นำทำม

195 10 ศูนย์เครือข่ำยต ำบลลอมคอม ศูนย์ปรำชญ์ชำวบำ้น หมูท่ี่2 ต ำบลลอมคอม อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 238812 1748056 นำยบญุเพ็ง จับตะเฆ้

196 11 ศูนย์เครือข่ำยต ำบลโนนข่ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลโนนข่ำ อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 243900 1746228 นำยพลอย ธวชิัย

197 12 ศูนย์เครือข่ำยต ำบลโสกนกเต็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลโสกนกเต็น อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 255235 1753608 นำยบญัจบ ศรีษะ

198 13 ศูนย์เครือข่ำยต ำบลหวัทุ่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหวัทุ่ง อ ำเภอพล จังหวดัขอนแก่น 48 239372 1754160 นำยสุวฒัน ์โม่งชู
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

199 แวงใหญ่ 1 กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นโคกสวำ่ง (ข้ำวแตนสมุนไพรสำยทพิย์ ) ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่7 ต ำบลคอนฉิม อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 233264 1766273 นำงสำยทพิย์ ลำมำ

200 2 วสิำหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักอินทรีย์บำ้นดงบงั ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต ำบลคอนฉิม อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 236144 1761651 นำยหนพูร ดิษพันล ำ

201 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นโนนสวรรค์ นำยหนกูำล วรุิณลพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลคอนฉิม อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 236900 1762232 นำยหนกูำล วรุิณลพันธ์

202 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นปำ่แดง (นำงชุติมำ ดอนเส) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลคอนฉิม อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 230010 1762665 นำงชุติมำ ดอนเส

203 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นดงบงั (นำยบญุเต็ม ชัยลำ) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลคอนฉิม อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 236372 1761426 นำยบญุเต็ม ชัยลำ

204 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นดอนหนั (นำยประสิทธิ์ จันปำน) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลใหม่นำเพียง อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 233008 1760444 นำยประสิทธิ์ จันปำน

205 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นโนนจันทกึ (นำยคมสัน ศรีสวำ่ง) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลใหม่นำเพียง อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 231054 1760031 นำยนำยคมสัน ศรีสวำ่ง

206 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นใหม่นำเพียงพัฒนำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่14 ต ำบลใหม่นำเพียง อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 235522 1758575 นำยส ำรอง ดวงจันหอม

207 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นโจดใหญ่ (นำงสำวเมตตำ นรุะสิงห์) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลใหม่นำเพียง อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 231171 1758628 นำงสำวเมตตำ นรุะสิงห์

208 10 วสิำหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวต ำบลโนนทอง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลโนนทอง อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 238657 1764189 นำยสุมล อุปมำ

209 11 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนต ำบลแวงใหญ่ ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต ำบลแวงใหญ่ อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 238642 1764216 นำงประพำต แก้วจันทร์

210 12 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนบำ้นนำโพธ์ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 221233 1765099 นำยบญุสิทธิ์ แก้วนำค

211 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหว้ยบง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 48 224790 1761872 นำงสมหมำย สำรำงค ำ

212 แวงนอ้ย 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลแวงนอ้ย อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 222096 1752776 นำยค ำมี ปุ้งโพธิ์

213 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลแวงนอ้ย อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 226484 1749371 นำยประสิทธิ์ ศรีมะณี

214 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลก้ำนเหลือง อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 233411 1756581 นำยวเิชียร ทองดี

215 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลก้ำนเหลือง อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 226345 1754649 นำยบญุหลำย ช่วยนำ

216 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลทำ่นำงแนว อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 214628 1753236 นำยชัยชนะ มิกี้

217 6 ศูนย์กำรเล้ียงโคคุณภำพ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่ม.5 ต ำบลทำ่นำงแนว อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 220424 1754222 นำยธรรมรัตน ์จันทร์กระจ่ำง

218 7 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่ม.6 ต ำบลทำ่นำงแนว อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 276215 1825385 นำงรัตนำ ค ำศรี

219 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่57 ต ำบลทำ่นำงแนว อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 217016 1752617 นำงนำรี ทำหำร

220 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลทำ่นำงแนว อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 21420 1752904 นำยทองใบ บญุหนำ

221 10 กลุ่มผลิตผักปลอดภยับำ้นหญ้ำคำ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต ำบลละหำนนำ อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 221855 1751481 นำงวรรณำรี แก้วปญัญำ

222 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลทำ่วดั อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 222562 1749373 นำงสมเพช แสนสมบติั

223 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต ำบลทำ่วดั อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 222093 1441235 นำยระมุด พิมพ์ทอง

224 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่7 ต ำบลทำ่วดั อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 221700 1742007 นำยสุพิน ประสันแพงศรี

225 14 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่ม.7 ต ำบลทำ่วดั อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 222499 1741849 นำยพำวทิย์ แสนละคร

226 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลทำงขวำง อ ำเภอแวงนอ้ย จังหวดัขอนแก่น 48 223661 174137 นำยมีชัย โทแก้ว

227 หนองสองหอ้ง 1 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้ำวชุมชนโคกล่ำม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลหนองสองหอ้ง อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 262118 1735733 นำยบญุสม แก้วแดง

228 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นคึมชำด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลคึมชำด อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 261408 1746190 นำงค ำสี สุขเพีย

229 3 วสิำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้ำวแบบนำแปลงใหญ่ต ำบลคึมชำด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลคึมชำด อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 261002 1745788 นำยสมพร หลงนอ้ย

230 4 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนโนนธำตุ ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต ำบลโนนธำตุ อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 253351 1736547 นำยชรินทร์ กระโจมทอง

231 5 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรผลิตเหด็บำ้นหนองบวัแดง อืน่ๆ หมูท่ี่5 ต ำบลตะกัว่ปำ่ อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 265005 1739426 นำยไพร ชึดนอก
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

232 6 ศูุนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บำ้นตะกัว่ปำ่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลตะกัว่ปำ่ อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 269663 1735653 นำยวรวทิย์ บญุสร้ำง

233 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นหนองนำดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลส ำโรง อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 259296 1753667 นำยอโณทยั พำนนนท์

234 8 ศูนย์เรียนรู้กำรปลูกมันส ำปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่8 ต ำบลส ำโรง อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 260152 1754328 นำยค ำผำย ปำกศรี

235 9 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนหนองบวัแดง ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต ำบลหนองเม็ก อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 260452 1746414 นำยหนเูย็น ดำโสม

236 10 กลุ่มเพำะเหด็บำ้นหนองบวัลอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลดอนดู่ อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 275766 1748231 นำยวทิยำ จันทร์เอน

237 11 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนหนองพลวง ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่๒ ต ำบลดงเค็ง อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 266974 1730928 นำยชัย ช่ำงเกวยีน

238 12 กลุ่มปลูกผักปลอดสำรบำ้นวงัหนิ วงัทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลวงัหนิ อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 255200 1756858 นำยค ำมำ เทศชำรี

239 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหนองไผ่ล้อม อ ำเภอหนองสองหอ้ง จังหวดัขอนแก่น 48 271650 1741052 นำยประหยัด จงเทพ

240 ภเูวยีง 1 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นเลิงแสง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่9 ต ำบลกุดขอนแก่น อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 233934 1836741 นำยจตุพล ชัยเนตร

241 2 ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนำทรัพย์โสภำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลกุดขอนแก่น อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 229184 1834035 นำยโสภำ เถำจ ำปำ

242 3 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นค้อ หมูท่ี่ 1 ต ำบลกุดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลกุดขอนแก่น อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 231359 1834627 นำยสยำม สุขี

243 4 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต ำบลนำหวำ้ อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 239578 1848373 นำยส ำเนยีง นำจันทศั

244 5 วสิำหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพอัดเม็ด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน หมูท่ี่6 ต ำบลนำหวำ้ อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 239613 1848275 นำยเดชำ จันทร์โชติ

245 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลนำหวำ้ อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 232642 1844389 นำยบญุมำ ไชยมงคล

246 7 วสิำหกิจชุมชนกำรเพำะเหด็ในโรงเรือน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลนำหวำ้ อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 232369 1847197 นำงสำวภสันยี์ แสนอ่อน

247 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลนำหวำ้ อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 241557 1849248 นำยอำคม หลำบมำลำ

248 9 วสิำหกิจชุมชนควำยแสนรู้ภมูิปญัญำทอ้งถิน่ ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่10 ต ำบลนำหวำ้ อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 239893 1847751 นำยบวัลม นำสมโภชน์

249 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลหนองกุงธนสำร อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 241557 1849248 นำงพรรณี ศรีนำมเพ็ง

250 11 ศูนย์เกษตรทฤษฎใีหม่บำ้นหนองกระเดำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลหนองกุงเซิน อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 233977 1840933 นำยพิกุล ศรีภำ

251 12 เกษตรตำมแนวทำงเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลหนองกุงเซิน อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 231368 1840759 นำยอดุลยรัตน ์นำมบตุร

252 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นโนนตุ่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลสงเปอืย อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 218126 1840597 นำยสุปนั ถำนอำจนำ

253 14 เกษตรตะวนัลับภู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลสงเปอืย อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 218121 1844660 นำงเพ็ญณี ภขูมัง

254 15 ศูนย์ข้ำวชุมชนหมูท่ี่ 6 บำ้นหนองพลวง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลทุ่งชมพู อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 231990 1856838 นำยจะรุ่ง วงษ์ผม

255 16 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นโนนสวรรค์ หมูท่ี่ 6 ต ำบลดินด ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลดินด ำ อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 222695 1849205 นำยสมปอง แก้วทอง

256 17 เกษตรทฤษฎใีหม่บำ้นโพนเพ็ก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลภเูวยีง อ ำเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแก่น 48 220263 1847231 นำยคมกฤช ลำบำ้นเพิ่ม

257 มัญจำคีรี 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บำ้นหนองโน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลกุดเค้ำ อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 236732 1781585 นำยบวัเรียน คำมวฒิุ

258 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นโจด ม.7 ต.กุดเค้ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลกุดเค้ำ อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 239675 1781669 นำยค ำพอง โนนพะยอม

259 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บำ้นขำม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลสวนหม่อน อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 236591 1789319 นำยสมพร พิมมะสอน

260 4 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสมบำ้นนำจำนเหนอื ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหนองแปน อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 244456 1794037 นำยจันท ีสุนทอง

261 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหนองแปน ม.9 ต.หนองแปน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลหนองแปน อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 247721 1790329 นำยแสวง ด้ำนเนำลำ

262 6 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนต ำบลหนองแปน ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต ำบลหนองแปน อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 244730 1789265 นำยสุธน สุนทอง

263 7 วสิำหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบำ้นหนองไฮต ำบลโพนเพ็ก ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่12 ต ำบลโพนเพ็ก อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 235752 1798349 นำยณัฐวฒิุ วงัหนองลำด

264 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.ค ำแคน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลค ำแคน อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 234469 1805842 นำงทองสูญ ทนัหำ
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

265 9 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ม.9 ต.นำข่ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลนำข่ำ อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 231801 1792850 นำยสำมำรถ มงคล

266 10 วสิำหกิจชุมชนหม่อนไหมบำ้นหวำยหลืม ม.10 ต.นำข่ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนหม่อนไหม หมูท่ี่10 ต ำบลนำข่ำ อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 229589 1790638 นำงมำลัย ด ำเนตร

267 11 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตมะม่วงนอกฤดู บำ้นเหล่ำใหญ่ ต ำบลนำข่ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่14 ต ำบลนำข่ำ อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 228576 1793439 นำยสมยศ กองกะมุด

268 12 สหกรณ์กำรเกษตรโคกสูงสำมัคคี จ ำกัด ม.13 ต.นำงำม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่13 ต ำบลนำงำม อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 225261 1793954 นำยบดุดี มูลวงษ์

269 13 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนบำ้นทำ่สวรรค์ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต ำบลทำ่ศำลำ อ ำเภอมัญจำคีรี จังหวดัขอนแก่น 48 249991 1795834 นำงสงวน ดีเลิศ

270 ชนบท 1 ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงบำ้นทำ่นำงเล่ือน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลชนบท อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 240657 1781127 วำ่ที่ร้อยตรีหญิงนฐกมล แนน่อุดร

271 2 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพเกษตรผสมผสำนบำ้นนำผำย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลกุดเพียขอม อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 244234 1775559 นำยประจบ ชำแป

272 3 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพเกษตรผสมผสำนบำ้นโคกพระ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลวงัแสง อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 227163 1769925 นำยสุวรรณ อินทะโสม

273 4 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนบำ้นโนนข่ำ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต ำบลวงัแสง อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 228072 1773620 นำงลักษณี ฐิติโชติรัตนำ

274 5 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพเกษตรผสมผสำนบำ้นเหล่ำเหนอื ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลหว้ยแก อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 234504 1770141 นำงพัชรินทร์ คุณวนัดี

275 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นสระแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลบำ้นแทน่ อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 240644 1767823 นำยจีระศักด์ิ สินโพธิ์

276 7 ศูนย์ผลิตพืชไร่บำ้นหวันำกลำง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่3 ต ำบลบำ้นแทน่ อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 246058 1765052 นำยธนดล ทบัทมิไสย

277 8 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพเกษตรผสมผสำนบำ้นโนนแดงนอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลบำ้นแทน่ อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 244289 1768481 นำงสำวรัตนกนก บวัพงษ์ชน

278 9 ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงบำ้นกุดหล่ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลศรีบญุเรือง อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 246944 1783730 นำงสำวมนญัชยำ ประรวมพันธ์

279 10 ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงบำ้นดอนดู่นอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลศรีบญุเรือง อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 247329 1782476 นำยพลำกรณ์ พระนอน

280 11 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนบำ้นหว้ยค้อ ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต ำบลโนนพะยอม อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 242299 1778840 นำยสุดใจ ลำอ่อน

281 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหว้ยไร่เหนอื ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลโนนพะยอม อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 240989 1776816 นำยประดิษฐ อักษร

282 13 ศูนย์เรียนรู้กำรปลูกหม่อนเล้ียงไหมครบวงจรบำ้นหวัฝำย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลปอแดง อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 240826 1765178 นำงบญุสิน รำษฎร์เจริญ

283 14 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนบำ้นหวัฝำย ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลปอแดง อ ำเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น 48 241017 1765258 นำยจ ำเริญ ไชยมำลำ

284 เขำสวนกวำง 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนต ำบลเขำสวนกวำง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลเขำสวนกวำง อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 265900 1864381 นำงพลอยมะณี พิลำดี

285 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นหนองกุง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลเขำสวนกวำง อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 272170 1865795 นำยพิเชษฐ์ ตะโนนทอง

286 3 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสมต ำบลเขำสวนกวำง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลเขำสวนกวำง อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 265835 1864554 นำยมนญู โนนสวำ่ง

287 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นหว้ยยำง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่15 ต ำบลดงเมืองแอม อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 259892 1869356 นำยแปลงชัย โหห้นู

288 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนหว้ยยำงศรีวไิล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่15 ต ำบลดงเมืองแอม อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 261864 1869719 นำยปอ ส่ิวไธสง

289 6 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตเหด็บำ้นหว้ยยำงศรีวไิล ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่15 ต ำบลดงเมืองแอม อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 260780 1867880 นำยบญุส่ง นำรีจันทร์

290 7 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตมะม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่4 ต ำบลดงเมืองแอม อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 263372 1863497 นำงละไม ลุนหล้ำ

291 8 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นดงบงั ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่4 ต ำบลดงเมืองแอม อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 264062 1864796 นำยสมศักด์ิ อุทยัสำ

292 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่14 ต ำบลดงเมืองแอม อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 261579 1862659 นำงดอกไม้ ศรีเฉลิม

293 10 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตมันส ำปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่4 ต ำบลดงเมืองแอม อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 263319 1864593 นำยมะรินทร์ พลเคน

294 11 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสมต ำบลนำง้ิว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลนำง้ิว อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 260780 1867880 นำยอุดม ทำส่วย

295 12 ศูนย์เรียนรู้ประมงต ำบลนำง้ิว ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่1 ต ำบลนำง้ิว อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 263541 1873846 นำงดำวเรือง บดุดีเหมือน

296 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลนำง้ิว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลนำง้ิว อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 264584 1874969 นำงหมวย ศิริเกษ

297 14 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนต ำบลโนนสมบรูณ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลโนนสมบรูณ์ อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 258370 1882720 นำงสมศรี เพชรดง
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298 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นโคกกลำง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลโนนสมบรูณ์ อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 263862 1880143 นำงสะไกร งำมจ ำรัส

299 16 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต ำบลค ำม่วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลค ำม่วง อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวดัขอนแก่น 48 269088 1861315 นำยสมประสงค์ ยุพิน

300 ภผูำม่ำน 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลโนนคอม อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 814821 1842607 นำงระเบยีบ หลวงบ ำรุง

301 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นหนองนกทำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลโนนคอม อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 814199 1843472 นำยทว ีสมภำร

302 3 ศูนย์เรียนรู้กำรปลูกผักปลอดสำรเคมี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต ำบลโนนคอม อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 811189 1842080 นำยวนชิ เย็นสถิตย์

303 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นนำฝำย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลนำฝำย อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 804875 1844965 นำยค ำมี พุทธำ

304 5 ศูนย์เรียนรู้กำรปลูกอ้อยร่องคู่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่5 ต ำบลนำฝำย อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 804000 1844977 นำงนตัตชำ ทองสีดำ

305 6 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลนำฝำย อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 805306 1483666 นำยสวำง รำตรี

306 7 ศูนย์เรียนรู้กำรปลูกหนอ่ไม้ฝร่ังเพื่อส่งออก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต ำบลภผูำม่ำน อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 812452 1845046 นำยสมหมำย เหม็มันตำ

307 8 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลภผูำม่ำน อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 812582 1845446 นำยประเสริฐ เสละคร

308 9 ศพก.เครือข่ำยไร่นำสวนผสมบำ้นวงัผำด ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลวงัสวำบ อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 803013 1846462 นำยสุวรรณ เค้พวง

309 10 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตชำสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่9 ต ำบลวงัสวำบ อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 803267 1850180 นำยพิพัฒพงษ์ อิม่มัน่

310 11 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรผลิตไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่8 ต ำบลหว้ยม่วง อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 811750 1853578 นำยมิตรบญัชำ เสียงหล้ ำ

311 12 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลหว้ยม่วง อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 812579 1849714 นำงบวัไข พนมภมูิ

312 13 ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงโคเนือ้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต ำบลหว้ยม่วง อ ำเภอภผูำม่ำน จังหวดัขอนแก่น 47 810431 1853335 นำยแสวง เสวะนำ

313 ซ ำสูง 1 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลกระนวน อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 292480 1830605 นำยป ีแข็งฤทธิ์

314 2 เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลกระนวน อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 291049 1829016 นำงค ำจันทร์ แก้วใส

315 3 เล้ียงปลำอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่4 ต ำบลกระนวน อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 291805 1829049 นำยทนงศักด์ิ โพธิ์ศรี

316 4 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลกระนวน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต ำบลกระนวน อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 292072 1828994 นำยทนงศักด์ิ ชัยเดช

317 5 เมล่อนปลอดสำรพิษ แฮมแฮมเมล่อนฟำร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลค ำแมด อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 300714 1837554 นำยสรรพสิทธิ์ นำมสพร

318 6 ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่5 ต ำบลค ำแมด อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 300234 1838797 นำงสุภำภรณ์ เสนำวงษ์

319 7 เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลบำ้นโนน อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 287530 1831462 นำยสันติ อยูเ่ย็น

320 8 เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลบำ้นโนน อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 288410 1832894 นำยนพินธ ์มูลลำด

321 9 เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลบำ้นโนน อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 286186 1831076 นำยวงศกร แสนบวัโพธิ์

322 10 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต ำบลคูค ำ อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 288536 1827607 นำงสุดำวรรณ์ สุขรัตน์

323 11 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลคูค ำ อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 284985 1825985 นำยสิงหำร บำลัน

324 12 ผักปลอดภยัจำกสำรพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต ำบลคูค ำ อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 284294 1824838 นำยสุนนั เผ้ำหอม

325 13 กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่อย่ำงมีประสิทธภิำพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลหว้ยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 297662 1835780 นำยสุพรม มุงคุณค ำชำว

326 14 เล้ียงหมูพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหว้ยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวดัขอนแก่น 48 296012 1830825 นำยนติิกร โพธิ์ศรี

327 โคกโพธิ์ไชย 1 กลุ่มปลูกผักหนองชมภู ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต ำบลบำ้นโคก อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 219628 178814 นำยบญุเท หำรดี

328 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลบำ้นโคก อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 220561 1783019 นำยสมจิตร ช ำนงิำน

329 3 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลบำ้นโคก อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 218644 1782364 นำยสวำด มูลวำรี

330 4 ศูนย์เรียนรู้กำรแปรรูปปลำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่3 ต ำบลโพธิ์ไชย อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 223002 1776262 นำงสำวสุภำ สีโคตร
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331 5 กลุ่มปลูกผักมูลนำค ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต ำบลโพธิ์ไชย อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 219447 1773970 นำยอุดม ผำพิมพ์

332 6 ศูนย์เรียนรู้กำรเพำะเล้ียงปลำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่7 ต ำบลโพธิ์ไชย อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 220908 1772254 นำยอภเิดช สำมหมอ

333 7 ศูนย์เรียนรู้กำรเพำะเล้ียงพันธุ์ปลำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่3 ต ำบลซับสมบรูณ์ อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 215191 1776685 นำยไพรัตน ์แทนสำ

334 8 ศูนย์เรียนรู้ออมทรัพย์บำ้นหนิต้ัง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่3 ต ำบลซับสมบรูณ์ อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 215947 1778064 นำยใจ แทนสำ

335 9 ศูนย์กำรเรียนรู้กำรผลิตและกำรแปรรูปเหด็ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลซับสมบรูณ์ อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 213376 1778745 นำยภควฒัน ์ภริมย์ไกรภกัด์ิ

336 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลซับสมบรูณ์ อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 213738 1780725 นำยชำนนท ์ชืน่ใจ

337 11 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลนำแพง อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 225500 1782908 นำยอวยชัย อ้วยโฮม

338 12 ศูนย์เรียนรู้กำรเพำะเหด็บำ้นแก้งค้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลนำแพง อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 225312 1782979 นำงสมหมำย เที่ยงธรรม

339 13 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลนำแพง อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 225312 1782979 นำยโกเนศ มำศรี

340 14 ศูนย์กำรผลิตไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่2 ต ำบลนำแพง อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 226016 1784275 นำยสนทิ นำคศิริศิล

341 15 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลนำแพง อ ำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น 48 225446 1779065 นำยทว ีเนำหนองหวำย

342 หนองนำค ำ 1 กำรแปรรูปข้ำว ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่10 ต ำบลกุดธำตุ อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 215520 1861582 นำยชัยยศ จันทร์ทองสำ

343 2 สวนบญุเหลือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลกุดธำตุ อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 205389 1868186 นำงสำวเอมอร ศรีท ำ

344 3 สวนผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลกุดธำตุ อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 208668 1866194 นำยเสกสรร ทำแฮ

345 4 สวนอินทผำลัมเพชรรุ่ง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่1 ต ำบลกุดธำตุ อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 208421 1868428 นำงสำวดวงเพชร ไชยเเสน

346 5 มะนำวในทอ่ปนู ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่4 ต ำบลกุดธำตุ อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 211685 1868201 นำยสมนกึ โพธภิำพ

347 6 ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่15 ต ำบลกุดธำตุ อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 212625 1866481 นำยชุม่ เจริญมี

348 7 สวนผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลกุดธำตุ อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 209786 1865752 นำงสำวพรทพิย์ กัณหำเล่ห์

349 8 สวน'หลังเรียน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่5 ต ำบลบำ้นโคก อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 218287 1859512 นำงสำวรัตนำ พุทธำวนัดี

350 9 ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลบำ้นโคก อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 214776 1860787 นำงสมบติั ค ำหำ

351 10 สวนผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลขนวน อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 222768 1854735 นำงสีคุณ สำรมำตย์

352 11 สวนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต ำบลขนวน อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 221917 1854247 นำงสำววำริน ละภกัดี

353 12 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลขนวน อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 219386 1856264 นำงอนงค์ อินทร์แพง

354 13 เล้ียงปลำและกบ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่1 ต ำบลขนวน อ ำเภอหนองนำค ำ จังหวดัขอนแก่น 48 221110 1858646 นำยไพจิตร ดวงศรี

355 บำ้นแฮด 1 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืูชชุมชนบำ้นข้ำมเปี้ย หมูท่ี5่ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต ำบลบำ้นแฮด อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 259628 1794865 นำยนำยเฉลียว ปำกเมย

356 2 ศูนย์เรียนรู้นำแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่8 ต ำบลบำ้นแฮด อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 264915 1794361 นำยค ำตัน ชงคะรักค์

357 3 ศูนย์เรียนเกษตรทฤษฏใีหม่บำ้นวงัหวำั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่58 ต ำบลบำ้นแฮด อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 265517 1794390 สิบเอกบณัฑิต ไชยเสน

358 4 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลโคกส ำรำญ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต ำบลโคกส ำรำญ อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 254383 1789243 นำยวนันำ เพียแก่นแก้ว

359 5 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวบำ้นดอนปอแดง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่5 ต ำบลโคกส ำรำญ อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 255081 1787520 นำยตีบ สิงหด์ ำ

360 6 ศูนย์เรียนกำรผลิตผักกำดหวัเพื่อกำรค้ำ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต ำบลโคกส ำรำญ อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 258833 1786496 นำยวสุืทธิ์ ศรเสนำ

361 7 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนต ำบลโคกส ำรำญ ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต ำบลโคกส ำรำญ อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 255441 1786438 นำยมงคล แวงยำงนอก

362 8 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภำพบำ้นโนนทนั ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน หมูท่ี่8 ต ำบลโนนสมบรูณ์ อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 267311 1798489 นำยบญุช่วง มีทำ

363 9 ศูนย์เรียนรู้กำรเพำะเหด็เพื่อกำรค้ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่56 ต ำบลโนนสมบรูณ์ อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 265400 1799107 นำยสงกรำนค์ ทองสุขนอก
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

364 10 ศูนย์เรียนนำแปลงใหญ่บำ้นหนองผักตบ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่5 ต ำบลโนนสมบรูณ์ อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 2588676 1796092 นำยวรีะ จันทพนม

365 11 แปลงเรียนรู้กำรจัดกำรศัตรูมะม่วงหลังเก็บเกีย่ว ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลหนองแซง อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 261602 1788835 นำยสุธยี์ ทนิรำช

366 12 กลุ่มผลิตข้ำวกล้องอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่7 ต ำบลหนองแซง อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 264028 1788830 นำงบวัฮอง รังศรี

367 13 ศูนย์เรียนรู้นำแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่7 ต ำบลหนองแซง อ ำเภอบำ้นแฮด จังหวดัขอนแก่น 48 263826 1788741 นำงอ ำพร พรมปอ้

368 โนนศิลำ 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลโนนศิลำ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 250272 1765007 นำยณรงค์ ภมูิเรือง

369 2 ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีกำรผลิตพืชไร่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่4 ต ำบลโนนศิลำ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 250139 1714235 นำยสุรัตน ์วงษ์จันลำ

370 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลโนนศิลำ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 249804 1762191 นำยศักรินทร์ มำตย์สร้อย

371 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหนองปลำหมอ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 248789 1768551 นำงจิตวนั กุดรัง

372 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลหนองปลำหมอ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 248247 1767938 นำงสำยใจ ภกัดีด ำรงค์รัตน์

373 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลบำ้นหนั อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 259129 1760998 นำงอรัญญำ ศรียำงนอก

374 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลบำ้นหนั อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 257266 1759635 นำงรำตรี นสิสำร

375 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลบำ้นหนั อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 255056 1765410 นำยภดิูศ หำญสวสัด์ิ

376 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลบำ้นหนั อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 258525 1764797 นำยหลวง สุดสี

377 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลเปอืยใหญ่ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 249656 1771407 นำยลิวลัย์ ด้ังชำรี

378 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลเปอืยใหญ่ อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 248978 1772730 นำงบวัผัน เชษฐำ

379 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลโนนแดง อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 253453 1769963 นำงเคียบ ตำลิสูน

380 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลโนนแดง อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 253164 1770335 นำงยนต์ ใจแนน่

381 14 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลโนนแดง อ ำเภอโนนศิลำ จังหวดัขอนแก่น 48 253551 1768038 นำยบญุช่วย ลุนใต้

382 เวยีงเก่ำ 1 ศูนย์เครือข่ำยศพก.บำ้นโพธิ์ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 208709 1844435 นำยสุบรรณ เวยีงเงิน

383 2 ศูนย์เครือข่ำย ศพก.บำ้นโคกหนองขำม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 209051 1847920 นำงอัมรำ ก ำเดช

384 3 ศูนย์เครือข่ำยศพก.บำ้นหนองคู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 212151 1846004 นำยพิพัฒน ์ตู้ปญัญำกนก

385 4 ศูนย์เครือข่ำย ศพก.บำ้นโคกหนองขำม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 210259 1845456 นำยถนอม โควิ

386 5 ศูนย์เครือข่ำยศพก.บำ้นโคกม่วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลเมืองเก่ำพัฒนำ อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 211661 1841648 นำยสมบติั ใจบญุ

387 6 ศูนย์เครือข่ำย ศพก.บำ้นโคกม่วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลเมืองเก่ำพัฒนำ อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 210401 1842390 นำยธวชัชัย หนมูี

388 7 ศูนย์เครือข่ำยศพก.บำ้นโคกสวำ่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลเขำนอ้ย อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 215974 1850944 นำยอดุลย์ ไชยชิน

389 8 ศูนย์เครือข่ำยศพก.บำ้นโคกสวำ่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลเขำนอ้ย อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 214251 1849231 นำยหนเูวยีง สำยปญัญำ

390 9 ศูนย์เจัดกำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลเขำนอ้ย ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต ำบลเขำนอ้ย อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 213518 1846832 นำยพิชัย สวดสม

391 10 ศูนย์เครือข่ำยศพก.บำ้นศรีประทมุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลเขำนอ้ย อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 214498 1850819 นำยทวชีัย ศรีทน

392 11 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนต ำบลเขำนอ้ย ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต ำบลเขำนอ้ย อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 217648 1805369 นำยประสงค์ ไชยชิณ

393 12 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้ำว ม.3 ต ำบลเขำนอ้ย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลเขำนอ้ย อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 215456 1848808 นำยถนอม ภำระบำล

394 13 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้ำว ม.10 ต ำบลเขำนอ้ย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่10 ต ำบลเขำนอ้ย อ ำเภอเวยีงเก่ำ จังหวดัขอนแก่น 48 214797 1848114 นำยสมเพชร ศรีอุทธำ
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โซน x y

1 เมอืงนครพนม 1 ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่7 ต าบลนาทราย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวัดนครพนม 48 438850 1905207 นายนิพล ค าตา

2 2 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวัดนครพนม 48 469509 1926110 นายสุนทร พรหมประกาย

3 3 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่18 ต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวัดนครพนม 48 453295 1926156 นางอ าพร สงวนศิลป์

4 4 แปลงใหญ่ต าบลบ้านผ้ึง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่17 ต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวัดนครพนม 48 458992 1917670 นายศักด์ิสิทธิ์ จนัทร์เพ็ง

5 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวัดนครพนม 48 471797 1930856 นายเมธี จนัดี

6 6 วิสาหกจิชุมชนผู้เล้ียงไกง่วง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวัดนครพนม 48 440692 1910041 นายทวีชัย ดงงาม

7 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรอนิทรยบ์้านหนองเซา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวัดนครพนม 48 476657 1912556 นายธนภทัร สีเมฆ

8 8 นาแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลค าเตย อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวัดนครพนม 48 467649 1910163 นายจรีะวัฒน์ วงศ์ศรีดา

9 9 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวัดนครพนม 48 462024 1909387 นายอนุศักด์ิ ค าสุขะ

10 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลดงขวาง อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวัดนครพนม 48 477976 1900261 นางศิริพร ชนะเคน

11 ปลาปาก 1 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลปลาปาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 448381 1897589 นายกาศ พรมพินิจ

12 2 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 460109 1895496 นายสมปอง เชื้อสูงเนิน

13 3 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลหนองฮี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 457895 1889628 นายอคัเดช มาลี

14 4 ฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ หนองปลาค้อเฒ่า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 459401 1906734 นายเศกสิทธิ์ ยงทอง

15 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มขา้วปลอดภยับ้านดอนดู่ ม.12 ต าบลกตุาไก้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 463756 1903110 นายพรรษา ออ่นหวาน

16 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มท าขนมจนีบ้านโคกสะอาด ม.9 ต าบลกตุาไก้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลกตุาไก ้อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 461182 1904126 นางวิลัยวรรณ์ ลาสาย

17 7 โครงการฟาร์มตัวอยา่งตามพระราชด าริบ้านวังกะเบาบ้านนาสีนวล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4, 6 ต าบลโคกสว่าง อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 445398 1896657 นางชาลิสา ทองอ าไพ

18 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) โคกสูง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 439713 1901844 นายเมฆนิทร์ มวลปาก

19 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนต าบลมหาชัย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 439440 1907790 นางทองกรม นานาไพร

20 10 ศูนยจ์ดัการศตรูพืชชุมชน (ศจช.) มหาชัย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 442740 1910617 นายมชีัย ค ามี

21 11 ศูนยข์า้วชุมชน ม.6 นาแปลงใหญ่ ต าบลนามะเขอื ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 463469 1907467 นายชยากร ค าสุข

22 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) นามะเขอื ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลนามะเขอื อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 463469 1907467 นายประดิษฐ ลามี

23 13 วิสาหกจิชุมชนเล้ียงโคขนุบ้านหนองเทาใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 48 452817 1888779 นายล าดวน แสนสร้อย

24 ท่าอเุทน 1 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกสับปะรด GI โนนตาล ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม 48 455000 1937462 นายสุขสันต์ พรรณวงษ์

25 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.ท่าจ าปา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม 48 449398 1947530 นายมนัสชัย พรมเภา

26 3 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกสับปะรดค าเตย ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม 48 442155 1941468 นางวัลนิภา วังอปุัดชา

27 4 แตงโมไร้เมล็ดจงัหวัดนครพนม ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม 48 451500 1946755 นางสาวเตือนใจ บุพศิริ

28 5 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านวังโพธิ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม 48 437986 1949905 นายเกษม ศรีวรสาร

29 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต.พนอม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลพนอม อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม 48 436820 1955081 นายชัชวาลย ์พิมพ์ค า

30 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.พะทาย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม 48 426195 1963401 นายสุกไชย กลุวงค์

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันครพนม

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันครพนม

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

31 8 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลพะทาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม 48 425509 1965045 นายฉวี เพ็ชรจติร

32 9 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลเวินพระบาท ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลเวินพระบาท อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม 48 463998 1933512 นายอคัรพงค์ ไชยสุระ

33 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต.รามราช ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลรามราช อ าเภอท่าอเุทน จงัหวัดนครพนม 48 459887 1935520 นายสมบูรณ์ รามศรี

34 บ้านแพง 1 กลุ่มผู้ปลูกพืชฤดูแล้งต าบลบ้านแพง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 416503 1987688 นายนพคุณ คูณทอง

35 2 กลุ่มผู้เล้ียงสัตว์ต าบลไผ่ล้อม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 412109 1988564 นายสุภา แพงมาพรหม

36 3 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลโพนทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 420714 1975885 นายมงคล ปาจะ

37 4 วิสาหกจิชุมชนโรงสีขา้วกล้องเพือ่สุขภาพบ้านโคกพะธาย ต าบลโพนทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 416939 1977331 นางสุดสดา ซองศิริ

38 5 กลุ่มผู้ผลิตขา้วอนิทรียบ์้านดอนกลาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 422848 1972022 นายไพจติ สุพร

39 6 กลุ่มผู้เล้ียงโคต าบลหนองแวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 420906 1965565 นายโท แวงดา

40 7 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลนางัว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลนางัว อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 414742 1985346 นางสาวสุดาวรรณ์ โสมเกยีรติตระกลู

41 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลนางัว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลนางัว อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 414742 1985346 นายมวล อปุเสน

42 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลนางัว ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลนางัว อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 414397 1986136 นายใส อดุมกนั

43 10 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหมอ่ าเภอบ้านแพง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนางัว อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 411543 1987491 นายประภาส ค าเพ็ง

44 11 กลุ่มผู้เพาะเหด็ต าบลนาเข ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาเข อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 423757 1973096 นางประหยดั นนทะเสน

45 12 กลุ่มผู้เล้ียงสัตว์น้ าอ าเภอบ้านแพง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลนาเข อ าเภอบ้านแพง จงัหวัดนครพนม 48 422905 1974666 นายทรงสิทธิ์ บุตรบุรี

46 ธาตุพนม 1 ต าบลธาตุพนม (เหด็โรงเรือน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 467477 1872327 นางบุญประเสริฐ แซงดาว

47 2 ต าบลฝ่ังแดง 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 466417 1870839 นางสมปอง มลุตองคะ

48 3 ต าบลฝ่ังแดง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 465493 1871710 นางอบุล บุปผาชาติ

49 4 ต าบลโพนแพง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโพนแพง อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 468433 1893397 นายสุทธิพงษ์ ฝ่ายทอง

50 5 ต าบลพระกลางทุง่ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลพระกลางทุง่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 471107 1881936 นางสมพร ทองค า

51 6 ต าบลพระกลางทุง่ (เหด็) ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลพระกลางทุง่ อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 470727 1881146 นางพรพิมล ราชบุตร

52 7 ต าบลนาถอ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนาถอ่น อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 471353 1893403 นายน าชัย วงศ์ศรีธาตุ

53 8 ต าบลแสนพัน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลแสนพัน อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 472758 1886909 นายชัชวาลย ์บุญเยอืง

54 9 ต าบลดอนนางหงส์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 474679 1891224 นายทรงกลด พิกลุหอม

55 10 ต าบลน้ าก่ า ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 470384 1867061 นายประเยอืน สุริยะวงศ์

56 11 ต าบลอุม่เหมา้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลอุม่เหมา้ อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 465433 1863375 นายสมบัติ อุน่ชัย

57 12 ต าบลนาหนาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลนาหนาด อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 462587 1872890 นายถวิล พรหมดี

58 13 ต าบลกดุฉมิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลกดุฉมิ อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 470146 1888442 นายสุพัฒน์ ธงยศ

59 14 ต าบลธาตุพนมเหนือ (เพาะเล้ียงลูกออ็ด) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลธาตุพนมเหนือ อ าเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม 48 463528 1877919 นายสุรสิทธิ์ นินทรา

60 เรณูนคร 1 กลุ่มขา้วอนิทรียบ์้านโนนทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 463299 1886042 นายธานินทร์ อนิทร์ติยะ
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

61 2 ผู้เล้ียงปลาดุกค าผาสุข ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 459637 1890983 นายอดุลย ์ค าไพ

62 3 กลุ่มขา้วอนิทรียบ์้านหนองลาดควาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 469292 1885210 นายทองดี แสนลัง

63 4 แปลงใหญ่แมลงเศรษฐกจิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่6 ต าบลโพนทอง อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 467201 1884481 นายสุขใจ ไชยวารี

64 5 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลท่าลาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 456716 1879163 นายชวน ค าแสน

65 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลนางาม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 462578 1896172 นายสุภาพ ยศทะราช

66 7 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลนางาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนางาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 462518 1895868 นายสุภาพ ยศทะราช

67 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเนินน้ าค า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 461239 1884192 นายธเนศ ถานัน

68 9 กลุ่มขา้วอนิทรียบ์้านนาบัว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลโคกหนิแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 455628 1887186 นายสุรศักด์ิ จติมาตย์

69 10 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลหนองยา่งชิ้น ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหนองยา่งชิ้น อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 468847 1881761 นายเทอดพงษ์ หงษาวงค์

70 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่ต าบลหนองยา่งชิ้น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองยา่งชิ้น อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 468860 1881422 นางเถาวัลย ์ทักโลวา

71 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลเรณูใต้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลเรณูใต้ อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 465156 1880430 นายอนุชิต อติุลา

72 13 กลุ่มนาแปลงใหญ่ทัว่ไป(ขา้ว)ต าบลนาขาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 460272 1877966 นายพต อนิทโคตร

73 14 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลนาขาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จงัหวัดนครพนม 48 460569 1878093 นายณรงค์ศักด์ิ ศรีอ าคา

74 นาแก 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 445973 1871329 นางแน่งน้อย จลุมาศ

75 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลนาแก อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 450227 1872511 นายภคัดี เชื้อวงค์พรหม

76 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 454057 1885070 นายฉตัรย ์วงค์แกว้

77 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองสังข ์อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 446571 1877560 นายมนิต์ พรหมพินิจ

78 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 452396 1876265 นายนายอดุลย ์วงค์ศรัทธา

79 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลพุม่แก อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 460210 1869054 นายมติรศิลป์ เมอืงสุวรรณ

80 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกา้นเหลือง อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 435810 1873455 นายเอกศักด์ิ ตานาม

81 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 431181 1875373 นายณะรอน สิงหะ

82 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลนาเลียง อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 452162 1883051 นายอนุช บัวทองจนัทร์

83 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านแกง้ อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 443579 1872749 นายสุนทร แสนปากดี

84 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลค าพี ้อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 436266 1877450 นายสนัน่ เสนา

85 12 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 48 455568 1870170 นายยงค์ประยรู วาค์ค าหมู

86 ศรีสงคราม 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่ต.ศรีสงคราม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 428622 1947261 นางสวาท วงศ์โสภา

87 2 กลุ่มปลูกผักปลอดภยับ้านหนองบาท้าว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 423654 1949858 นางสาวรัชฎา ภเูมด็

88 3 แปลงต้นแบบแปลงใหญ่ขา้วบ้านออีดู ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลนาเด่ือ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 428039 1939804 นายทศพล มหาวงค์

89 4 ศูนยเ์รียนรู้ปศุสัตว์ ต.นาเด่ือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลนาเด่ือ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 424769 1947995 นางวันทา มยัวงศ์

90 5 ศูนยเ์รียนรู้ประมง ต.นาเด่ือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลนาเด่ือ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 423406 1945259 นายณิชคุณ บุณรังศรี
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

91 6 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว ต.บ้านเอือ้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลบ้านเอือ้ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 418557 1940503 นายขอด โมเหลา

92 7 ศูนย ์ศจช.ต าบลบ้านเอือ้ง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลบ้านเอือ้ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 421301 1939943 นายวีระศักด์ิ มะละกา

93 8 ศูนย ์ศดปช.ต าบลบ้านเอือ้ง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลบ้านเอือ้ง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 418964 1944573 นายอวน งามนาศรี

94 9 กลุ่มเล้ียงแพะบ้านดงน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่16 ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 414563 1961409 นายปิยะวัฒน์ อนิทะรักษ์

95 10 ศูนย ์ศดปช.ต าบลสามผง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 407842 1959874 นายโชคทวี นะคะจดั

96 11 ศูนย ์ศจช.ต าบลสามผง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 407842 1959874 นายสมใจ ปฏรัิตนัง

97 12 ศูนย ์ศพก.เครือขา่ย ต.ท่าบ่อสงคราม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 415179 1952319 นางสาวหนูพร โพธิ์สุ

98 13 ศูนยเ์รียนรู้ปศุสัตว์ ต.ท่าบ่อฯ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 410496 1946012 นายหาญณรงค์ วรราช

99 14 ศูนยส่์งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชน ต.บ้านขา่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลบ้านขา่ อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 407744 1950302 นายนิกร ค าใบ

100 15 ศูนย ์ศพก.เครือขา่ย ต.นาค า ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่15 ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 431746 1944813 นายอคัรเดช ไชยรบ

101 16 เกษตรผสมผสานต าบลโพนสว่าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 414179 1940956 นายรังสรรค์ หมอกมชีัย

102 17 ศูนย ์ศพก.เครือขา่ย ต.โพนสว่าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโพนสว่าง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 413963 1938133 นายประสิทธิ์ สาซุเซา

103 18 ศพก.เครือขา่ยนายปัง เสนเพ็ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 427092 1961531 นายปัง เสนเพ็ง

104 19 ศูนย ์ศพก.เครือขา่ย ต.หาดแพง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จงัหวัดนครพนม 48 432062 1961217 นางหนูรอน โคตรค า

105 นาหว้า 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 400656 1933596 นายอนงค์ วะชุม

106 2 ศูนยห์ตัถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 นางสมคิด วะชุม

107 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 405550 1925191 นายสมบัติ แสนมา

108 4 กลุ่มทอผ้ามดัหมีบ่้านโนนสะอาด ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 407543 1922716 นางราตรี อสุาพรหม

109 5 กลุ่มทอเส่ือกกบ้านดอนแดงสามคัคี ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลบ้านเสียว อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 403415 1940045 นางสุภาพ คะสุดใจ

110 6 กลุ่มแปลงใหญ่โคเนือ้ต าบลบ้านเสียว ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลบ้านเสียว อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 405055 1940412 นายธนูศร ปัญญาสาร

111 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรจกัสานกระต๊ิบขา้ว ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 409159 1935727 นางอวน ปิลอง

112 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลนาคูณใหญ่ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลนาคูณใหญ่ อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 406467 1935515 นายพีระพงศ์ เรืองขวัญ

113 9 กลุ่มหตัถกรรมจากกกเหล่าพัฒนา ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลเหล่าพัฒนา อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 401318 1943336 นายวินัย แสนสุข

114 10 ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชนต าบลเหล่าพัฒนา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลเหล่าพัฒนา อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 404024 1943450 นายจนัทร์ ศักด์ิศรีวัน

115 11 ศูนยเ์กษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 397005 1937005 นายสังวร ชัยปัญหา

116 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่าเรือ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จงัหวัดนครพนม 48 400655 1937207 นายบุญเรือง ชัยบิน

117 โพนสวรรค์ 1 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่15 ต าบลโพนสวรรค์ อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวัดนครพนม 48 443933 1928904 นางสาวรุ่งเรือง มอมไทรัตน์

118 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลโพนสวรรค์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลโพนสวรรค์ อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวัดนครพนม 48 439330 1932735 นายสุรยทุธ มะสุใส

119 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวัดนครพนม 48 436370 1930190 นายพัฒนา โยลัย

120 4 กลุ่มขา้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลนาขมิน้ อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวัดนครพนม 48 444920 1934002 นายกฤษฎา ขา้มมา
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

121 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนาขมิน้ อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวัดนครพนม 48 447675 193461 นายอยู ่ไชยพันธ์

122 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวัดนครพนม 48 448907 1930763 นายวัฒนา ชนะพจน์

123 7 วิสาหกจิแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านหว้ยไห ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวัดนครพนม 48 416951 1927382 นางนิม่อนงค์ แกว้ไพศาล

124 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวัดนครพนม 48 438547 1926281 นายครอง โพธิเสน

125 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดต าบลนาใน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวัดนครพนม 48 453531 1934503 นายสิทธิชัย หดัระสา

126 นาทม 1 การเพาะเหด็ในโรงเรือน ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 397717 1979577 นางบุญกอง นามบุตร

127 2 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 395946 1977972 นายไพรัตน์ รวดเร็ว

128 3 เกษรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 397784 1975400 นายอดุลย ์โบราณกลุ

129 4 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 413402 1969169 นายสุบิน ติยะบุตร

130 5 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 407956 1976178 นางสลาด โมธรรม

131 6 เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 408784 1969395 นางบังอร ทมถา

132 7 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 410944 1968886 นางสาวกาญจนา สิงหเ์ส

133 8 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 407270 1977211 นายชวน โมธรรม

134 9 เกษรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 412405 1972187 นางรัสณี สุขสบาย

135 10 เกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 405094 1966895 นายสนิท ปัญญาสาร

136 11 การเล้ียงไกง่วง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 405899 1966920 นายสังวร วงษา

137 12 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 405863 1967468 นายไชยยศ เผ่ือนศรี

138 13 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม จงัหวัดนครพนม 48 406168 1965314 นายสรชัย พันธ์อดุม

139 วังยาง 1 ศูนยเ์รียนรู้เร่ืองไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลวังยาง อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 442355 1886684 นายประถม ใจเทีย่ง

140 2 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเกษตรแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลวังยาง อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 437367 1884501 นายพูนสวัสด์ิ แดงท่าขาม

141 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลวังยาง อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 443084 1882839 นายวรวุฒิ จนัทะคูณ

142 4 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลวังยาง อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 441283 1884925 นายภาคิน พระเดชะ

143 5 ศูนยเ์รียนรู้ธนาคารโค-กระบือ ต าบลโคกสี ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลโคกสี อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 446178 1891464 นายจนัเพ็ญ วงค์แกว้

144 6 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลโคกสี อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 445049 1890688 นายสมยศ เชื้อมงุคุณ

145 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรกรรมยัง่ยนื ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโคกสี อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 447840 1887047 นายเจริญ เสนาค า

146 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 436159 1885519 นายปัญญา ยะตะโคตร

147 9 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 436745 1885730 นายทองแดง วันนาพ่อ

148 10 ศูนยบ์ริหารจดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 435903 1885754 นายราชันย ์จนัทะคูณ

149 11 ศูนยเ์ครือขา่ยไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 433530 1886511 นายทูลลา แพงค าฮัก

150 12 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 436439 1887765 นายอนันต์ หลานเศรษฐา
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันครพนม

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

151 13 ศูนยเ์กษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 433516 1886221 นางเทพพนม เสนจนัตะ

152 14 ศูนยก์ารเรียนรู้การเพาะเหด็โรงเรือน ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 444503 1886795 นายคอนสวรรค์ เชื้อค าเพ็ง

153 15 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเหด็ฟางโรงเรือน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม 48 444235 1887631 นายประเวช ชาวคนดง
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โซน x y

1 เมืองบงึกาฬ 1 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน องอาจฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 365360 2028084 นายสมพรชัย องอาจ

2 2 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชนและปุ๋ยอินทรีย์ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 362075 2027347 นายสมบรูณ์ ล้านพุฒ

3 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 358327 2015591 นายคณภรณ์ โสข าโชคอนนัต์

4 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตร ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 339163 2031778 นายกฤตพร บญุฤทธิ์

5 5 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 329883 2039474 นายณัฐพล ดิสวงษ์

6 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่2 ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 334740 2029602 นายสมเด็จ หวัดอน

7 7 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว/ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 347397 2024725 นายธรีะชัย สุวะรักษ์

8 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 354641 2017070 นายสุพัฒน ์พละสาร

9 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 337042 2036267 นายอาทติย์ หนกูล้วย

10 10 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงไก่งวง ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 378494 2021377 นายคณิศร มังก้อน

11 11 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 352596 2035004 นางช านาญ อยูง่าน

12 12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 352518 2013571 นายสมเดช บญุรอด

13 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวดับงึกาฬ 48 343690 2027045 นางยุภาวดี จินาวรณ์

14 พรเจริญ 1 ศูนย์เครือข่ายศพก.ต.ศรีชมภู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 นายประกาย สมแก้ว

15 2 ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ด้าน การสหกรณ์อ าเภอพรเจริญ ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่3 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 361409 1993159 นายหนแูดง หวานค า

16 3 ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ด้านปศุสัตวอ์ าเภอพรเจริญ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 360173 1992800 นายอรุณ กุดรังนอก

17 4 ศูนย์เครือข่ายศพกด้านการประมงต.ดอนหญ้านาง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 352643 1995836 นางอัมพร พลพันธ์

18 5 ศูนย์เครือข่ายศพกด้านการประมงต.ดอนหญ้านาง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 351990 1996348 นายภชูนะ วทิย์วบิลูย์

19 6 ศูนย์เครือข่ายศพก.ต.ดอนหญ้านาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 355525 1995933 นายสยาม โสมอินทร์

20 7 ศูนย์เครือข่ายศพกด้านการประมงต.พรเจริญ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 364321 1995750 นายวชิัย ไชยลือชา

21 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.พรเจริญ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 363597 1996425 นายวเิศษ มีพรม

22 9 ศูนย์เครือข่ายศพก.ต.หนองหวัช้าง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหนองหวัช้าง อ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 347788 1999972 นายวงค์สอน อิม่ใจ

23 10 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต.วงัชมภู ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 359621 1996425 นายณัชพล ผาค า

24 11 ศูนย์เครือข่ายศพก.ต.ปา่แฝก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 371134 2000079 นายธนา นาสน

25 12 ศูนย์เครือข่ายศพก.ต.ศรีส าราญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวดับงึกาฬ 48 356391 2001239 นายวงศ์ นามนนท์

26 โซ่พิสัย 1 ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 335441 1992926 นายดาบต ารวจสมคิด บญุชัย

27 2 ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่16 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 337710 1999757 นายอุน่จิตร นามวงษา

28 3 ศูนย์เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนเกษตรครบวงจรเดินรอยตามพ่อหลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 330461 2004605 นายอรรถพล ย่อเส้ง

29 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลศรีชมภู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 317342 2005867 นางสุรีพร ต้นกัลยา

30 5 ศูนย์เครือข่ายกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผู้เล้ียงสุกร ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 336982 2015826 นายเย็น เกษมสุข

31 6 ศูนย์เครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสามแยกศรีชมภู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 338324 2016477 นางทองจันทร์ บตุนนท์

32 7 ศูนย์เครือข่ายเกษตรผสมผสานบา้นหนองแวงประชาสรรค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 338469 2023564 นางสาวกาญจนา ชืน่อุรา

33 8 ศูนย์เครือข่ายกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 346774 2010522 นายทองใบ ทองนาค

34 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบวัตูม ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่8 ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 327434 1993623 นายเกียรติศักด์ิ ภาพโสภา

35 10 ศูนย์เครือข่ายกลุ่มเกษตรหนองนาดีทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 326518 1996432 นายไชยา นวนโสภา

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

36 11 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลเหล่าทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 332734 2005014 นางจ าป ีเอกพล

37 12 ศูนย์เรียนรู้วสิาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พิสัย จังหวดับงึกาฬ 48 333656 2004446 นายธนวณิช ชัยชนะ

38 เซกา 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเซกา จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่11 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 387818 1981918 นายค าจันทร์ ดาลม

39 2 ศูนย์เครือข่ายไร่นาสวนผสมบา้นดงสวา่งต าบลโสกก่าม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 1 1 นายประยงค์ ตาลโยธา

40 3 ไร่นาสวนผสมบา้นไทยเสรีต าบลเซกา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 388635 1990610 นายไพทลู สีหา

41 4 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลซาง อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 0 0 0 นายสมจิตร สายทอง

42 5 ข้าวต าบลซาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลซาง อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 390240 1974788 นายประยูร ทองแดง

43 6 ไร่นาสวนผสมต าบลทา่กกแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทา่กกแดง อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 373947 1977869 นายสุวฒัน ์พุทธา

44 7 เกษตรผสมผสานต าบลบา้นต้อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 384015 2010270 นายไชโย พรมพุฒ

45 8 เกษตรผสมผสานต าบลปง่ไฮ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 381594 1989396 นายสนัน่ ค าภษูา

46 9 ศูนย์เครือข่ายไร่นาสวนผสมบา้นค าบอนใหม่ต าบลน้ าจั้น ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่13 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 0 0 นาย เทศารินทร์

47 10 ไร่นาสวนผสมต าบลน้ าจั้น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 383483 1999111 นายบญุมี หตัถกอง

48 11 ไรนาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 370223 1987089 นายสมาน ภเูทยีมศรี

49 12 ศูนย์เครือข่ายด้านไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่2 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 0 0 0 นายปญัญา แสงสวา่ง

50 13 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล ต าบลหนองทุ่ม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 379405 1977923 นายสา รักชาติ

51 14 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 397789 2000057 นายศิริชัย ลึกใหญ่

52 15 เกษตรผสมผสานต าบลโสกก่าม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 395510 1996036 นางกาญจนา ชนะการี

53 16 ไร่นาสวนผสมต าบลโสกก่าม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวดับงึกาฬ 48 399028 1998412 นายประครองศรี เชียงแสน

54 ปากคาด 1 เครือข่าย ศพก.บา้นโนนยาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 323060 2027458 นายสุบนิ จันทรังษี

55 2 เครือข่าย ศพก.บา้นโนนยาง(จีราวรรณ) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 321937 2026081 นางจีราวรรณ อุตรา

56 3 เครือข่าย ศพก.บา้นบะยาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 325404 2008894 นางสาวฤทยัรัตน ์ขุนรักค า

57 4 เครือข่าย ศพก.บา้นดงบงัใต้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 326044 2016724 นายสมัย บญุญาพิทกัษ์

58 5 เครือข่าย ศพก.บา้นศรีวไิล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 317019 2033708 นางจันทร์เพ็ญ สาธารณะ

59 6 เครือข่าย ศพก.บา้นนากัง้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 319317 2032800 นายประสิทธิ์ ค าตะพันธ์

60 7 เครือข่าย ศพก.บา้นดอนเมืองใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 321091 2023002 นายนพดล สินธสุิทธิ์

61 8 เครือข่าย ศพก.บา้นพรสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 329320 2024432 นายประเทอืง ปรีชา

62 9 เครือข่าย ศพก.บา้นสมสนกุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 328748 2017456 นายสมควร ปรุะพรม

63 10 เครือข่าย ศพก.บา้นโนนถวลัย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 330114 2018600 นายสงวน มณฑา

64 11 เครือข่าย ศพก.บา้นโนนบญุมี ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่2 ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 327534 20155513 นางสุจิตรา อภรัิกษ์

65 12 เครือข่าย ศพก.บา้นดาลบงับด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จังหวดับงึกาฬ 48 325599 2021037 นายสุนนัท ์ภาระโข

66 บงึโขงหลง 1 ศูนย์เรียนรู้นายเกิง่ โคตพิมพ์ (ด้านประมง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 398183 1995304 นายเกิง่ โคตพิมพ์

67 2 ศูนย์เรียนรู้นายเฮือง โคตรพิมพ์ (ด้านประมง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่14 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 399158 1995015 นายเฮือง โคตรพิมพ์

68 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบงึโขงหลง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 399705 1995506 นายเฮือง โคตรพิมพ์

69 4 ศูนย์เรียนรู้นายนวิฒัน ์ซายขาว (ด้านเกษตรผสมผสาน) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 399519 1993182 นายนวิฒัน ์ซายขาว

70 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นโสกโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 397606 1992280 นางบวัร่วม มีสวสัด์ิ
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

71 6 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงหมูหลุมบา้นโสกโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 398017 1992847 นายสมพร สาสอน

72 7 ศูนย์เรียนรู้นางสาวสิริธญัญ์ สอนโพธิ์ (ด้านประมง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 398811 1983731 นางสาวสิริธญัญ์ สอนโพธิ์

73 8 ศูนย์เรียนรู้นายสมชาย ลอดไทสง (ด้านประมง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 403399 1987542 นายสมชาย ลอดไทสง

74 9 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลโพธิ์หมากแข้ง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 400416 1981020 นางเตือนใจ แพงโคตร

75 10 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบา้นบวัโคก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 400226 1981176 นายล้อม โคลิตร

76 11 ศูนย์เรียนรู้นายนวิาส วโิย (ด้านบญัชี) ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี หมูท่ี่14 ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 400720 1980502 นายนวิาส วโิย

77 12 ศูนย์เรียนรู้นายภมร อินธริาช (ด้านเกษตรผสมผสาน) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 401783 1985832 นายภมร อินธริาช

78 13 ศูนย์เรียนรู้นายอนสุรณ์ โนนวงค์ (ด้านเกษตรผสมผสาน) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 409249 1997549 นายอนสุรณ์ โนนวงค์

79 14 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรผสมผสานต าบลดงบงั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 412177 1993659 นายทยัสงบ ประทยัเทพ

80 15 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทา่ดอกค า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 401709 2004399 นายนสุร แก้วเปยีก

81 16 ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมทางเลือก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 401705 2003979 นายไสว ปอ้งชายชม

82 17 ศูนย์เรียนรู้นายวลัลภ วรนชุ (ด้านเกษตรผสมผสาน) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ 48 405319 1998747 นายวลัลภ วรนชุ

83 ศรีวไิล 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงต าบลศรีวไิล ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จังหวดับงึกาฬ 48 367716 2011050 นายราวธุ โคโตสี

84 2 ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีต าบลศรีวไิล ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จังหวดับงึกาฬ 48 366052 2012698 นายถนอม วาจาสัตย์

85 3 เกษตรผสมผสานต าบลศรีวไิล ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จังหวดับงึกาฬ 48 365455 2011356 นายทองยศ นนทะภา

86 4 เกษตรผสมผสานต าบลนาแสง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จังหวดับงึกาฬ 48 382217 2003497 นายสุพิน วงค์ตาผา

87 5 เกษตรผสมผสานต าบลนาแสง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จังหวดับงึกาฬ 48 380920 2004722 นายวลัิย โพธริาช

88 6 เกษตรผสมผสานต าบลนาแสง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จังหวดับงึกาฬ 48 375127 1999406 นายประวทิย์ ทุ่งค า

89 7 ไร่นาสวนผสมต าบลนาแสง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จังหวดับงึกาฬ 48 377137 1998844 นายเฉลิม อามาตสมบติั

90 8 ไร่นาสวนผสมต าบลนาสะแบง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จังหวดับงึกาฬ 48 373959 2005829 นางสมจิตร บตุรธจิักษ์

91 9 แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต าบลนาสิงห์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลนาสิงห ์อ าเภอศรีวไิล จังหวดับงึกาฬ 48 372398 2008134 นางทองเหรียญ ยิง่ยืน

92 10 เกษตรผสมผสานต าบลนาสิงห์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนาสิงห ์อ าเภอศรีวไิล จังหวดับงึกาฬ 48 373256 2009680 นายแสงจันทร์ แก้วก่ า

93 บุ่งคล้า 1 เกษตรกรต้นแบบด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 392867 2023212 นางเจตปราณี ศรีนอก

94 2 เกษตรกรต้นแบบไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 394380 2021859 นางมุกดา ไชยบงั

95 3 เกษตรกรต้นแบบด้านปศุสัตว(์โคขุน) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 391289 2021131 นายอิทธชิัย พรมพุทธ

96 4 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 393423 2018430 นายสากล อนสุาตชน

97 5 ศจช.หนองเด่ิน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 390370 2024210 นายบวัไข ประเคนคะชา

98 6 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 385721 2025657 นางขานทอง ทองสา

99 7 ศดปช.หนองเด่ิน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 390375 2024213 นายบวัไข ประเคนคะชา

100 8 เกษตรกรรมทางเลือก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 390149 2024255 นายสุรพล จอมค าสิงห์

101 9 เกษตรกรต้นแบบด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 391013 2023988 นายสมพงษ์ พรมตา

102 10 ไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่2 ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 391085 2024940 นายพิสิทธิ์ หล้ากันยา

103 11 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 401775 2010825 นายสิทธชิัย ปดับญุทนั

104 12 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 400549 2013448 นายประยุงรักษ์ แสงมณี

105 13 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวดับงึกาฬ 48 401584 2011089 นายวรีะ สาบก
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โซน x y

1 เมืองมหาสารคาม 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลเขวา อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลเขวา อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 0 326681 1785298 นายทองนาค มาตรา

2 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลท่าตูม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลท่าตูม อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 333322 1791172 นายสินไชย ชนะบญุ

3 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่17 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 321560 1785333 ร้อยต ารวจตรีนิติพัฒน์ พงษ์หนอกพอก

4 4 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่2 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 315849 1783721 นายพิชิต รัตนเจริญ

5 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลโคกกอ่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลโคกกอ่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 314409 1775756 นายอรัญ ค าสิงห์

6 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 321381 1792529 นายสมพงษ์ วรค า

7 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลแกง่เลิงจาน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลแกง่เลิงจาน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 312647 1787332 นายอนันต์ หม่อมกระโทก

8 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 298842 1789307 นายอนงค์ น้อยนอนเมือง

9 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่15 ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 324482 1792631 นายรุจโิรจน์ จกัรทุม

10 10 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่6 ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 318352 1778279 นายธีรศักด์ิ ภาสงค์

11 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลหว้ยแอง่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหว้ยแอง่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 335279 1785377 นายต่วน ค าทอน

12 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลหนองโน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลหนองโน อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 318504 1746974 นายชัชวาล หลงศรี

13 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 313517 1767610 นางเสาร์ สันโดษ

14 14 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงโคขุน ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่2 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 48 312550 1768816 นายสมร คังคงเค็ม

15 แกด า 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นเหล่าจั่น ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม 48 331644 1778562 นางสาวบวัเลียน ภมูีแกด า

16 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (การเล้ียงกบ) ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม 48 330964 1775037 นางรัตนาพร ทักษิณคุณ

17 3 กลุ่มจกัสาน ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม อื่นๆ หมู่ที่18 ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม 48 325558 1768065 นางรุ่งอรุณ ชาระ

18 4 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่4 ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม 48 328971 1770822 นายอาทิตย์ ภมูิแกด า

19 5 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงไกง่วง ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่16 ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม 48 328742 1775135 นายสมศักด์ิ นนทะน า

20 6 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงโคเนื้อ ต าบลวังแสง อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่5 ต าบลวังแสง อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม 48 326371 1784305 นายนิรุต ทองภู

21 7 ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวอนิทรีย์ ต าบลวังแสง อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่14 ต าบลวังแสง อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม 48 323729 1774450 นายสุภสาร วงค์โพธิสาร

22 8 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่19 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม 48 329577 1780683 นายทองสอน ขันอาษา

23 9 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชน ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่17 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม 48 328155 1776197 นายส าเนา น้อยค าลือ

24 10 ศูนย์เรียนรู้การผลิตไม้ผล (ฝร่ังกมิจู) ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่7 ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม 48 332885 1781651 นางทับทิม นามมูลตรี

25 11 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่4 ต าบลหนองกงุ อ าเภอแกด า จงัหวัดมหาสารคาม 48 327742 1770066 นายหนูสิน ภโูปร่ง

26 โกสุมพิสัย 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงไร่แสนดี ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลหวัขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 288236 1793704 นายบรรจง แสนยะมูล

27 2 กลุ่มเพาะเล้ียงพันธุป์ลา ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่1 ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 297393 1802237 นายชัยนิอร ไชยโยราช

28 3 กลุ่มพืชผักสมุนไพรบา้นยางเหนือ ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 296792 1800608 นายจ านง สมบรูณ์

29 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 295886 1800756 นางมณนิษา สอนคุณแกว้

30 5 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกข้าวบา้นหนองโน ต าบลวังยาว อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่3 ต าบลวังยาว อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 277382 1796652 นายโกสินธุ ์สุวรรณภกัดี

31 6 สวนเศรษฐกจิพอเพียงบา้นวังโพน ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 273164 1799176 นายถาวร มณีสาร

32 7 ศูนย์เครือข่ายเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 283468 1798160 นายสมชัย โพธิเ์จริญ

33 8 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปสมุนไพรบา้นนาล้อม ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่9 ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 286452 1786681 นางพิสมัย ศรีบญุมี

34 9 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นหนองผือ ต าบลหนองบวั อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่1 ต าบลหนองบวั อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 283857 1807717 นายเจตน์ ศิริวิ

35 10 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นยางสินไชย ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่3 ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 291818 1791552 นายอคัรพงษ์ สินธุเสน

36 11 ศูนย์เศรษฐกจิพอเพียงสวนสไบนาง ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 292905 1791154 นายสุทัศน์ อพุลเถียร

37 12 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเล้ียงไกช่น ต าบลเขื่อน อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่9 ต าบลเขื่อน อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 293279 1806720 นางสาวเยาวลักษณ์ สอนไตรแกว้

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดมหาสารคาม

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดมหาสารคาม

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

38 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรอนิทรีย์ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่2, 11 ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 288153 1803704 นายนิคม โสนะชัย

39 14 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นดอนน้อย ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่5 ต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 281312 1806332 นายชัยเกษม วรฤทธิ์

40 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลยางท่าแจง้ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 286031 1804241 นายเสกสรรค์ สุวรรณภกัดี

41 16 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปอาหารจากปลา ต าบลแหใ่ต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่1 ต าบลแหใ่ต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 299295 1802496 นางล้วน ศรีทองจกัร

42 17 สวนเกษตรผสมผสานบา้นเหล่าโพธิ ์ต าบลหนองกงุสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลหนองกงุสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 285793 1794915 นายสุภาพ สาคุณ

43 18 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลหนองกงุสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหนองกงุสวรรค์ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 284331 1790195 นางมะลิจนัทร์ โทท า

44 19 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นน้ าจอ้ย ต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่9 ต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 300855 1791977 นายปรีชา น้อยนอนเมือง

45 20 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 274516 1790047 นายถาวร สิทธิชินวงษ์

46 กนัทรวิชัย 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นคอกม้า ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 321159 1807322 นางวรินดา เอี่ยมศรี

47 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นสมศรี ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 322879 1804969 นายเอกภกัด์ิ บญุแต่ง

48 3 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นหนองไร่ ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่7 ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 319481 1808373 นายปรีดา จนัทะเจยีง

49 4 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสมบา้นลุมพุก๊ ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 322649 1809019 นางพวงพยอม ยอดเยี่ยม

50 5 แปลงใหญ่ผักบา้นโคกกอ่ง ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่8 ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 316982 1801039 นายเฉลิม เนื่องภกัด์ิ

51 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นคันธาร์ ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 317814 1803403 นางศิริทิพย์ ศรีจนัพล

52 7 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงโคเนื้อบา้นมะค่า ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่5 ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 324536 1799019 นายกริชพัฒน์ ภวูนา

53 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นมะค่า ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 326478 1799801 นายสาคร ภผิูวผา

54 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นโนนตาล ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 324310 1796830 นายสุเทพ นิมิต

55 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นหวัขัว ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 317027 1798824 นายสมาน ศรีหาบญุ

56 11 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นกดุร่อง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่5 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 320634 1794985 นางระเบยีบ เหล่าพิเดช

57 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 316389 1797417 นางพิสมัย พุดลา

58 13 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเหด็นางฟ้าบา้นหนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่8 ต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 307842 1802719 นายประจกัร์ อนัทะศรี

59 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นนาสีนวน ต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่17 ต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 0 307081 1808128 นายไพบลูย์ พุฒเขียว

60 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นแสนสุข ต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่27 ต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 306704 1799638 นายธนวินท์ วงศ์แสน

61 16 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่17 ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 309676 1797240 นายนัธทวัฒน์ โชติกติติเสถียร

62 17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นขี ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 307427 1797888 นางสุภาพร ทองเจริญ

63 18 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นเขวาใหญ่ ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 308210 1796585 นางสาวธาริตา แฝงบญุ

64 19 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นส้มโฮง ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 308015 1793277 นางบญุถิ่น ธุระท า

65 20 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นลาดพัฒนา ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่17 ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 313986 1806245 นายค าแสน เหล่าไชย

66 21 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นดอนแดง ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมู่ที่2 ต าบลศรีสุข อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 311662 1806120 นายค าพันธ์ เหล่าวงษี

67 22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นขี้เหล็ก ต าบลกดุใส้จอ่ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลกดุใส้จอ่ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 326462 1802044 นายสังข์ทอง วงลุนลา

68 23 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นล้ินฟ้า ต าบลกดุใส้จอ่ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลกดุใส้จอ่ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 324310 1796861 นายสมาน ภแูข็ง

69 24 ศูนย์เรียนรู้การผลิตเหด็ครบวงจรบา้นน้ าใส ต าบลขามเฒ่าพัฒนา อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่7 ต าบลขามเฒ่าพัฒนา อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 323888 1802756 นายไชยรัตน์ สมภมูิ

70 25 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นน้ าใส ต าบลขามเฒ่าพัฒนา อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่16 ต าบลขามเฒ่าพัฒนา อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 322245 1801353 นางสาวละออง ภจูวง

71 เชียงยืน 1 กลุ่มผู้ปลูกข้าวอนิทรีย์ครบวงจร บา้นหนองศิริราษฎร์ ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่10 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม 48 297419 1817968 นายบญุมี จติุรักษ์

72 2 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นหนองศิริราษฎร์ ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่10 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม 48 297419 1817968 นายเดชา อนิเสนา

73 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม 48 296231 1810421 นายบญุใส โพธิท์รัพย์

74 4 ไร่จามจรีุ ต าบลดอนเงิน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่15 ต าบลดอนเงิน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม 48 302150 1816101 นายชาญชัย แสนวัง
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75 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลดอนเงิน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลดอนเงิน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม 48 303272 1817930 นายสมศักด์ิ สุวรรณปะกา

76 6 กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมู่ที่17 ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม 48 290768 1815103 นายอดุม สารแสน

77 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม 48 293029 1814599 นายถิน สีท้าว

78 8 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นนาทอง ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่3 ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม 48 292883 1814919 นายทองสัย โสไกสี

79 9 ไร่สวิตเซอร์แลนด์ ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม 48 291118 1822366 นางสวิต สุวรรณคาม

80 10 ไร่ค าแสน ต าบลโพนทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลโพนทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม 48 300875 1811461 นางสาวค าแสน ทองดี

81 11 กลุ่มปลาร้าหมักบา้นหนองล่าม ต าบลเหล่าบวับาน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่1 ต าบลเหล่าบวับาน อ าเภอเชียงยืน จงัหวัดมหาสารคาม 48 288848 1809247 นางทองม้วน ศรีทัศยศ

82 บรบอื 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นโคกกลาง ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวัด มหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลบรบอื อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 297362 1780965 นายบดุดา ค าสา

83 2 ศูนย์เรียนรู้มะม่วง ต าบลบอ่ใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่11 ต าบลบอ่ใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 305346 1779940 นางละออง โสจนัทร์

84 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลบอ่ใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลบอ่ใหญ่ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 302456 4781939 นางประนอม ธิถา

85 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นโนนเกษตร ต าบลวังไชย อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลวังไชย อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 292794 1766470 นางสาวนิภารัตน์ อนัแสน

86 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลวังไชย อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลวังไชย อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 293682 1767625 นายสวัสด์ิ เทียบเพ็ฃร

87 6 ศูนย์เกษตรเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพันธุพ์ืช ต าบลวังไชย อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม อื่นๆ หมู่ที่7 ต าบลวังไชย อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 292369 1767453 นางสาวิตรี อนิปลัด

88 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 309971 1766007 นางเพ็ญศรี สิงเค้า

89 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นน้ าผ้ึง ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 306665 1764553 นางสาวสุชัญญ์ญา กะสังข์

90 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นโคกเสือเฒ่า ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลหนองม่วง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 308828 1765738 นางหนูเนือน พงพันนา

91 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นเปา้ ต าบลก าพี ้อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลก าพี ้อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 300561 1767240 นายส าราญ ศรีคุณ

92 11 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นก าพี ้ต าบลก าพี ้อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่12 ต าบลก าพี ้อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 302582 1764803 นายวิพัด นามคาน

93 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นหว้ยทราย ต าบลโนนราษี อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลโนนราษี อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 296184 1762215 นายอ าพร พิเมย

94 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นอดุมศิลป ์ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 291744 1762764 นายชูศักด์ิ ศรีคลัง

95 14 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นโนนสว่าง ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่14 ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 294705 1763127 นายบญัญัติ สวาทนา

96 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นโนนทอง ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 296232 1754408 นายสถิตย์ แสนแกว้

97 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นโนนทอง ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวัด มหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 296863 1753905 นายสาคร ทับทิมไสย์

98 17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นสว่าง ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 302044 1770007 นางทองใบ เหมาะสมาน

99 18 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นหนองแก ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลหนองจกิ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 304126 1776019 นายพงศักด์ิ พพินิจ

100 19 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหนองแวง ต าบลบวัมาศ อ าเภอบรบอื จงัหวัด มหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่3 ต าบลบวัมาศ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 306355 1758584 นายปญัญา เจริญสว่าง

101 20 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นโสกภารา ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่15 ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 287908 1765965 นายค าบอ่ รัฐเมือง

102 21 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นวังใหม่วังปลาโด ต าบลวังใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวัด มหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลวังใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 290111 1772346 นายไสว ค าดี

103 22 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นโนนทอง ต าบลวังใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลวังใหม่ อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 292514 4773455 นายสุพจน์ พรมโสดา

104 23 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นแดงใหม่ ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่15 ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 318704 1790677 นายค าตัน ศรีมาศ

105 24 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นยางใหม่ ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวัด มหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลยาง อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 311122 1761348 นายวีระ เลิงฮัง

106 25 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นพงสว่าง ต าบลหนองสิม อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลหนองสิม อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 293593 177693 นายยิ่งยงค์ เสริมสาย

107 26 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสมบา้นพงสว่าง ต าบลหนองสิม อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลหนองสิม อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 293593 1776913 นางอรัญญา พันธุระ

108 27 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นพงโพด ต าบลหนองสิม อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลหนองสิม อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 293417 1777906 นายบญุเลิง ภศูรี

109 28 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหนองโก ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่3 ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 309877 1.8E+07 นายเวศ เพียภู

110 29 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบา้นหนองตูบ ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 301439 1779420 นายบญุศรี นามบญุเรือง

111 30 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นหนองโก ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 308668 1777075 นายยงยุทธ หอมเนตร
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112 31 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นหนองโก ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลหนองโก อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 309404 1775984 นายรุ่งโรจน์ สุขโรจนทรัพย์

113 32 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นแสบง ต าบลดอนงัว อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลดอนงัว อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 304565 1756071 นางสาวมิรันตี บญุสา

114 33 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นดอนงัว ต าบลดอนงัว อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลดอนงัว อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 302767 1762764 นางนิสากร ทักษิณ

115 34 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นดอนงัว ต าบลดอนงัว อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลดอนงัว อ าเภอบรบอื จงัหวัดมหาสารคาม 48 304918 1763384 นายอวยฃัย แทบทาม

116 นาเชือก 1 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นหว้ยหนิ ต าบลนาเชือก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่3 ต าบลนาเชือก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 292801 1745597 นายทน สาระค า

117 2 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นด ารงพัฒนา ต าบลนาเชือก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่14 ต าบลนาเชือก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 294021 1753724 นายเลียบ นามปราศัย

118 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและการปลูกพืชสมุนไพรบา้นค้อธิ ต าบลนาเชือก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่13 ต าบลนาเชือก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 288259 1743142 นายบญุสม นนทะศรี

119 4 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบา้นหวัดง ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่4 ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 285959 1758804 นายประเจน นิลรักษา

120 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานและการปรับปรุงบ ารุงดินบา้นขี้เหล็ก ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่11 ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 284455 1752741 นายทองดี ปริโต

121 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นดงม่วง ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลส าโรง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 287964 1757808 นายประยุทธ์ ศิริสม

122 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นโนนสะอาด ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 277423 1760265 นายประดิษฐ์ ชาดี

123 8 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นเกา่ใหญ่ ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่4 ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 276335 1759291 นางมณฑกานต์ แกว้ศรีหา

124 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นหนองแดง ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลหนองแดง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 280254 1758068 นายสุรพล วงศ์สง่า

125 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 292050 1753724 นายสว่าง โพธิเ์กตุ

126 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่13 ต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 289834 1756919 นายอวยไชย เจยีมใจ

127 12 ศูนย์เรียนรู้การปลูกกล้วยและการปรับปรุงบ ารุงดิน ต าบลหนองโพธิ ์อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่7 ต าบลหนองโพธิ ์อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 294732 1745287 นายแหล้ ปกัโกติโย

128 13 กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบา้นเหล่าค้อใหม่ ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่12 ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 281362 1746444 นายสุวิทย์ ปยุละเทิม

129 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นหนองโน ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 279958 1753608 นายบรรจง เปรมปรี

130 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นหนองเม็ก ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 286641 1747461 นายค าหล้า พันสมบติั

131 16 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นโคกล่าม ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 302600 1746229 นายศักด์ิสมาน อนิทะมน

132 17 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหนองเรือ ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่4 ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 301613 1748618 นายบญุลับ ศริบญุคุณ

133 18 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นหนองแสง ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลหนองกงุ อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 288756 1738693 นายเสริมชาติ ภกัดี

134 19 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลสันปา่ตอง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลสันปา่ตอง อ าเภอนาเชือก จงัหวัดมหาสารคาม 48 293134 1740909 นายชาย เปง้ไชยโม

135 พยัคฆภมูิพิสัย 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลปะหลาน อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลปะหลาน อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 303829 1711415 นายสนั่น เพชรสีขาว

136 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นโนนสูง ต าบลปะหลาน อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลปะหลาน อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 305102 1716948 นายธนกร นามอนิทร์

137 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นหนองขาม ต าบลกา้มป ูอ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลกา้มป ูอ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 307473 1728765 นายพาด สีโพธิท์า

138 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลเวียงสะอาด อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลเวียงสะอาด อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 316402 1706959 นางอมุิตร บญุประถัมภ์

139 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นโนนแคน ต าบลเวียงสะอาด อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่16 ต าบลเวียงสะอาด อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 315477 1707830 นายกรุง ดวงเงิน

140 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นโคกจนัทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่15 ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 295699 1722562 นายสมชาย สวัสด์ิไธสง

141 7 ศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพเล้ียงไหมวัยออ่น บา้นดอนไผ่งาม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมู่ที่10 ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 294892 1718946 นายบญุถิ่น รัตนโชติ

142 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลนาสีนวล อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลนาสีนวล อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 292039 1753725 นายอ านาจ พาจนัลา

143 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลราษฎร์เจริญ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลราษฎร์เจริญ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 317316 1710637 นายประสาน รัฐรินทร์

144 10 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลหนองบวั อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่2 ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 321996 1716732 นายธงชัย สีดามาตย์

145 11 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นเกา่น้อย ต าบลหนองบวั อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่2 ต าบลหนองบวัแกว้ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 322713 1716730 นายบญุพัด ภทูอง

146 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นหนองฮี ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 324446 1715163 นายเด่นชัย ชาวสวน

147 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 291795 1709339 นายแดง สร้อยทอง

148 14 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลลานสะแก อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่17 ต าบลลานสะแก อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 304758 1721939 นายสังเวียน ฤทธิไธสง
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บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดมหาสารคาม

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

149 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลเวียงชัย อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลเวียงชัย อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 314314 1718312 นายปรีชา สัตบตุร

150 16 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นโคกล่าม ต าบลหนองบวั อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหนองบวั อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 294892 1718946 นายสุพล บบุผามะตะนัง

151 17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลราษฎร์พัฒนา อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลราษฎร์พัฒนา อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 318249 1716889 นางทองใส นามเต

152 18 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลเมืองเสือ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลเมืองเสือ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 308499 1713489 นางยนต์ พันธ์หนองหว้า

153 19 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลเมืองเสือ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่5 ต าบลเมืองเสือ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 306878 1713819 นายสุวัตร์ บญุโสม

154 20 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลภารแอน่ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลภารแอน่ อ าเภอพยัคฆภมูิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 48 314314 1716431 นางเทิม ปดิตาระโพธิ์

155 วาปปีทุม 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 322328 1749203 นางสาวธีรดา นามให

156 2 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลขามปอ้ม อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่13 ต าบลขามปอ้ม อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 329881 1761695 นายวิลัย ค าอนิทร์

157 3 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลเสือโกก้ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่13 ต าบลเสือโกก้ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 335388 1764030 นายทองไกร ปญัจะแกว้

158 4 ศูนย์เรียนเกษตรผสมผสาน ต าบลเสือโกก้ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่16 ต าบลเสือโกก้ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 327580 1766589 นายสายสิน เกตุค าขวา

159 5 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นโนนกอ่น้อย ต าบลเสือโกก้ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่13 ต าบลเสือโกก้ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 335533 1759984 นางวันเพ็ญ ปญัจะแกว้

160 6 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่13 ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 318309 1761405 นายนิยม วรรณะปะโพธิ์

161 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นกดุแคน ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 323429 1759717 นายคงศักด์ิ ปญัญาละ

162 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลโพธิช์ัย อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลโพธิช์ัย อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 326901 1742601 นายสมเจตต์ รอดคง

163 9 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลโพธิช์ัย อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่8 ต าบลโพธิช์ัย อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 329074 1739355 นายอ านาจ แกว้สังข์

164 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 324285 1741154 นายประสิทธิ ์พลค าแหง

165 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่12 ต าบลหวัเรือ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 322362 1745392 นายบญุหนา คุณสีขาว

166 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลแคน อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลแคน อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 314067 1755538 นางทองสี ศรีไชยา

167 13 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสานและสมุนไพร ต าบลแคน อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลแคน อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 317292 1752271 นางดวงเดือน ปะติตังโข

168 14 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นโคกไร่ใหญ่ ต าบลงัวบา อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลงัวบา อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 319664 1764291 นางสาวขวัญทอง เทียมเทศแกว้

169 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ต าบลงัวบา อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลงัวบา อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 324706 1764562 นายสุปนั ปะวันโน

170 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลนาข่า อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลนาข่า อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 306470 1752178 นายสม อปัมะโต

171 17 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 316944 1750277 นายนิคม มะธิปไิขย

172 18 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 314043 1750454 นายเดชา บณุยกาญจนะพันธ์

173 19 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานผักหวานปา่ ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลบา้นหวาย อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 316573 1749418 นางเพลินพิศ ภวูิศชยากร

174 20 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 334410 1756450 นายสมพงษ์ ปาปะแพ

175 21 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลประชาพัฒนา อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลประชาพัฒนา อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 329826 1748126 นางประดับ หล่อวัตร

176 22 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลหนองแสน อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลหนองแสน อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 335291 1768960 นายเร่ิม อดุมฉวี

177 23 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรพีทีฟาร์ม ต าบลหนองแสน อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่5 ต าบลหนองแสน อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 334311 1767428 นายพีระชัย ธะนะสาร

178 24 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 322255 1756280 นายประสงค์ ประนัดเถ

179 25 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลโคกสีทองหลาง อ าเภอวาปปีทุม จงัหวัดมหาสารคาม 48 323844 1757332 นางเข็มทอง มาแกว้

180 นาดูน 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 312137 1739453 นายนิยม สิงหาร

181 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 320514 1738066 นางสาววารุณี อนุสัตย์

182 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 0 0 นายประดิษฐ์ สัจจงั

183 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลดงบงั อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 0 0 นายสัมฤทธิ ์ยอดสะเทิน

184 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลดงบงั อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลดงบงั อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 312948 1733764 นายบวัพันธ์ หล้าสุดตา

185 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 303432 1738474 นายศักด์ิอนันต์ ภาระโข
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บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดมหาสารคาม

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

186 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 0 0 นายจ าป ีหอมมาลัย

187 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 0 0 นายจ าป ีหอมมาลัย

188 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 304964 1736954 นายไพบลูย์ แกว้พลอย

189 10 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่12 ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 312948 1733764 นางสาวสถาพร บวัรัตน์

190 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นหนองหนิ ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลหวัดง อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 308120 1732886 นายพัฒนา ศรีทองสา

191 12 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่2 ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 313390 1741703 นางสุวรรณี ปดัตาลาคะ

192 13 ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตเศรษฐกจิพอเพียงต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 310022 1742761 นายล้วน กลุแกว้

193 14 ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลกู่สันตรัตน์ อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่8 ต าบลกู่สันตรัตน์ อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 317181 1736237 นายสมเกยีรติ ลาวัลย์

194 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 314004 1736421 นายวิชัย เผ่ิงจนัดา

195 16 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จงัหวัดมหาสารคาม 48 315090 1735698 นายพรมมา หล้าสุดตา

196 ยางสีสุราช 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรเกษตรผสมผสานบา้นแวงยาง ต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 293229 1735982 นายประจกัร หนูไธสง

197 2
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรผสมผสานบา้นโพธิช์ัย ต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัด

มหาสารคาม
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 297890 1735877 นางสาวสุภาวดี จนัดาบตุร

198 3 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นปา่โพธิ ์ต าบลนาภ ูอ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่10 ต าบลนาภ ูอ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 285503 1734028 นายหลอง พรอนัแสง

199 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรอนิทรีย์ ต าบลนาภ ูอ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่17 ต าบลนาภ ูอ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 289286 1734417 นายพงษ์พัฒน์ แกว้พะเนาว์

200 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นปา่โพธิ ์ต าบลนาภ ูอ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลนาภ ูอ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 286346 1733624 นายไมตรี ปริุสา

201 6 ศูนย์เรียนรู้วนเกษตร ต าบลแวงดง อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม อื่นๆ หมู่ที่3 ต าบลแวงดง อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 292779 1731173 นายเสถียร ยมภกัดี

202 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรอนิทรีย์ ต าบลแวงดง อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลแวงดง อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 289869 1726806 นายวิเชียร พันวิเศษ

203 8 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นปา่ตอง ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่3 ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 304570 1732720 นายบวัภา ยิ่งยืน

204 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพลู (พืชทางเลือก) ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 301279 1736781 นายปรีเวช ปนิะถา

205 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปขนมบา้นโนนรัง ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่2 ต าบลบา้นกู่ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 304373 1733900 นางสุดสาคร อนัทะริน

206 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรอนิทรีย์ ต าบลดงเมือง อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลดงเมือง อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 300399 1732600 ร้อยต ารวจโทอทุัย อนัปญัญา

207 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรอนิทรีย์ ต าบลสร้างแซ่ง อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลสร้างแซ่ง อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 298724 1726834 นายส ารวย โคตรไกรสร

208 13 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเล้ียงไหมบา้นหนองบวัแปะ ต าบลสร้างแซ่ง อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมู่ที่1 ต าบลสร้างแซ่ง อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 298679 1727414 นายบญุถม พลบญุ

209 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรอนิทรีย์ ต าบลหนองบวัสันตุ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลหนองบวัสันตุ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 301735 1726752 นายจรีะพันธ์ โคตรไกรสร

210 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรอนิทรีย์ ต าบลหนองบวัสันตุ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลหนองบวัสันตุ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 32749 1727208 นายสนิท อยัยะ

211 16 ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าว ต าบลหนองบวัสันตุ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่4 ต าบลหนองบวัสันตุ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 304701 1728394 นายเสง่ียม ชาวเกวียน

212 17 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลหนองบวัสันตุ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลหนองบวัสันตุ อ าเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม 48 301189 1728658 นายแกว้ พวงศรีเคน

213 กดุรัง 1 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหนองบวั ต าบลกดุรัง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่2 ต าบลกดุรัง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 286335 1779560 นายดุลย์ ไพพา

214 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลกดุรัง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลกดุรัง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 286942 1779294 นายชมภ ูเดือนจนัทึก

215 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลกดุรัง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลกดุรัง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 285650 1775408 นายชูศิลป ์ชาสมบติั

216 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลกดุรัง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลกดุรัง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 289675 1777651 นายมนูญ แอแป

217 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลกดุรัง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่13 ต าบลกดุรัง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 281815 1777457 นางแจม่จนัทร์ โสดาดี

218 6 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่17 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 275989 1780327 นายทองสินธุ ์แสนพงษ์

219 7 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นนาโพธิ ์ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่1 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 276380 1780351 นายวิรัตน์ ศรีคาเม

220 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 276904 1774947 นายจนัทร์ นาชัยดุลย์

221 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 272803 1777514 นางเสาวภา  ืห่มื่นแกว้

222 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บา้นหนองโดน ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 274185 1779845 นายบญุ วงษ์ไชย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดมหาสารคาม

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

223 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 272901 1778014 นายวิชัย ไวท า

224 12 ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่17 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 275106 1780498 นายทวีเดช วิชัยศร

225 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บา้นนาโพธิ ์ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่1 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 276363 1780360 นางสมจติ รัตรองใต้

226 14 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมะม่วง ต าบลเลิงแฝก อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่3 ต าบลเลิงแฝก อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 279633 1769216 นายบญุโฮม แพงแสง

227 15 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นบวัแกว้ ต าบลเลิงแฝก อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่14 ต าบลเลิงแฝก อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 279938 1766790 นายทองสุข ศรีหวัง

228 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลหนองแวง อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 278004 1772159 นายธนวัฒน์ เปภกัดี

229 17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 290898 1781853 นายวิญญู ทองนุช

230 18 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นส าโรงเหนือ ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่10 ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 291255 1788097 นางพรรณี เสริมสาย

231 19 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นวังทอง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่7 ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 290836 1781446 นายบญุมา พลภกัดี

232 20 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นโนนงาม ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่9 ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกดุรัง จงัหวัดมหาสารคาม 48 288813 1782592 นายเดชา อนัคทัสน์

233 ชื่นชม 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นเจริญสุข ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม 48 304907 1829286 นางหนูเวียง สารสวัสด์ิ

234 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นชื่นชม ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม 48 304261 1830409 นางหนูเบง็ ศรีไชยทอง

235 3 กลุ่มปลูกผักปลอดภยับา้นจอมศรี ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่5 ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม 48 299185 1831763 นายประนมวรรณ พันธุลู์กท้าว

236 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นดอนนา ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม 48 304296 1833876 นางอารีย์ อนิภนูา

237 5 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดภยับา้นน้ าจั้น ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่6 ต าบลชื่นชม อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม 48 298412 1830876 นายบญุถม หงษ์ศรีทอง

238 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นกดุปลาดุก ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม 48 303418 1834343 นางปรมาภรณ์ ศรีบญุเศษ

239 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นดอนสวรรค์ ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลกดุปลาดุก อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม 48 304825 1837502 นายวิลัย ดอนน้อย

240 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นหนองคู ต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม 48 304691 1820629 นางสุมาต ศรีประเสริฐ

241 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นหนองผักแว่น ต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลเหล่าดอกไม้ อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม 48 303455 1825105 นางวิจติรา ทองสงค์

242 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นโคกอนิทนิล ต าบลหนองกงุ อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลหนองกงุ อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม 48 299451 1826796 นายทองยศ แสงจนัทร์

243 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นโนนสะอาด ต าบลหนองกงุ อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหนองกงุ อ าเภอชื่นชม จงัหวัดมหาสารคาม 48 299991 1823779 นายสมบรูณ์ จะระคร
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โซน x y

1 เมอืงมกุดาหาร 1 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธกส.มกุดาหาร จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่0 ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 470048 1834597 นายอลัุย สุพร

2 2 ต าบลมกุดาหาร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 462603 1832234 นายเกรียงศักด์ิ โคชขงึ

3 3 ต าบลมกุดาหาร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 462588 1829257 นายสมชาย นนท์ฤทธิ์

4 4 ต าบลมกุดาหาร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 464877 1834560 นายชนินทร ทองผา

5 5 ต าบลมกุดาหาร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 463639 1832616 นายอนุฤทธิ์ แกว้ศรีนวม

6 6 ต าบลมกุดาหาร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่- ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 471487 1825851 นายสุรศักด์ิ ไชยสุริย์

7 7 ต าบลบ้านโคก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 445532 1842590 นายวรายทุธ สายทอง

8 8 ต าบลบ้านโคก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 449512 1838630 นางสาวชดาพร ใจเทีย่ง

9 9 ต าบลบางทรายใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 466236 1839197 นายสิน อมุงค์

10 10 ศูนยส่์งเสริมและผลิตพันธุ์ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลโพนทราย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 456716 1830450 นายค าปอง ศรียหุะ

11 11 ต าบลผ่ึงแดด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลผ่ึงแดด อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 448237 1836293 นายมาย ข าคม

12 12 ต าบลนาโสก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 446108 1826031 นายสมคัร สุวรรณพันธ์

13 13 ต าบลนาโสก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 446035 1826040 นางจนัเทวี สิงหบ์ุญ

14 14 ต าบลนาโสก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 450982 1821127 นายส าเร็จ นาโสก

15 15 ต าบลนาโสก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 448233 1826580 นายอนุศักด์ิ มงคลเกตุ

16 16 ต าบลนาโสก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 446702 1825350 นายสมสมยั นาโสก

17 17 ต าบลนาโสก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาโสก อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 448323 1826893 นายธีระยทุธ์ สิงหศ์ร

18 18 ต าบลนาสีนวน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 474384 1822266 นางธิติมา ทองจนัทร์

19 19 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียบ์้านท่าไค้-นาแล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 483422 1818341 นายพรรณา ราชิวงศ์

20 20 ต าบลค าป่าหลาย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 466356 1853497 นายสุนี สุพร

21 21 ต าบลค าป่าหลาย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 463940 1843993 นางพิชามญชุ์ ปล้องพันธุ์

22 22 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 465440 1827565 นายมะนัด เทพศรีหา

23 23 ต าบลค าอาฮวน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 463407 1820880 นายบุญมาก พ่ออามาตย์

24 24 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 463354 1813177 นางสุบัญ แซมจง

25 25 ต าบลดงเยน็ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 463437 1817041 นางสาวแสงจนัทร์ บุตทศ

26 26 ต าบลดงเยน็ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 464408 1809456 นายทนงศักด์ิ ศรีวิชา

27 27 ต าบลดงมอน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลดงมอน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 445555 1842627 นายกรีติ ภาคภมูิ

28 28 ต าบลกดุแข้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลกดุแข ้อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 48 454122 1833797 นายสมอน สาลือสี

29 นิคมค าสร้อย 1 เกษตรทฤษฎใีหมต้่นแบบ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 452963 1811708 นายสุขมุ ใจบุญ

30 2 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลนากอก อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 454282 1811225 นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัมุกดาหาร

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัมุกดาหาร

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

31 3 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 458552 1816745 นายสมาน หาไชย

32 4 แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 454655 1813063 นางสาวสมคิด ต้นใหญ่

33 5 การเล้ียงหมอ่นไหมขายรัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่5 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 449429 1812096 นายทองค า สายโรจน์

34 6 เครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 449838 1812427 นางจนัทร์ดา อคุ า

35 7 ศูนยก์ารจดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 448654 1813268 นายเทนชัย แกว้ดี

36 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 443791 1815039 นายเสถยีร อคุ า

37 9 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 444894 1810883 นายวันชัย อคุ า

38 10 พลังงานแสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 456922 1796055 นายเทวฤทธิ์ อนุสนธิ์

39 11 กลุ่มแปลงใหญ่ขา้วอนิทรียต์ าบลนาอดุม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 457667 1795262 นายนิวัฒน์ โภคทรัพย์

40 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลนาอดุม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลนาอดุม อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 456034 1800779 นางสาวรัตติยากรณ์ โพธิ์วัน

41 13 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโชคชัย อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 446626 1808510 นายสมใจ บัวใหญ่

42 14 จดุเรียนรู้อาชีพเสริมยางพาราต้นแบบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลโชคชัย อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 445311 1808110 นายถาวร หว้ยทราย

43 15 กลุ่มแมบ่้านเศรษฐกจิพอเพียง บ้านหนองนกเขยีน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลร่มเกล้า อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวัดมกุดาหาร 48 439014 1807917 นางทองมว้น ไชยโคตร

44 ดอนตาล 1 สหกรณ์นิคมดอนตาล จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่12 ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 489934 1805079 นางสุชาดา ศรีลาศักด์ิ

45 2 ศพก.เศรษฐกจิพอเพียง (ปราญช์) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 491537 1799329 นายประสิทธิ์ โนรี

46 3 ศพก.การท าเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 483767 1813706 นางสาวองัคนา สุริโย

47 4 ศพก.การผลิตผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 483609 1808989 นายบังออน เบิกบาน

48 5 ศพก.การผลิตปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 471152 1793826 นายไอยกานต์ ทานค า

49 6 ศพก.เทคโนโลยกีารผลิตหมอ่นไหม ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่8 ต าบลป่าไร่ อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 466800 1798536 นายล าไทย พรมไชย

50 7 ศพก.การท าเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเหล่าหม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 479762 1809715 นายวิโรจน์ ใจตรง

51 8 ศพก.ด้านเทคโนโลยกีารผลิตปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลเหล่าหม ีอ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 476988 1708428 นายสมใจ คนยนื

52 9 ศพก.การผลิตพืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลบ้านบาก อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 489254 1797750 นายถนอม บุระวงค์

53 10 การผลิตมนัส าปะหลังพันธุ์ดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลบ้านบาก อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 483756 1794127 นายเรือน ผิวเหลือง

54 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 480907 1799813 นางสาวรัญชิดา คนไว

55 12 ศพก.มนัส าปะหลังน้ าหยด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 477731 1797246 นายณัฐพงษ์ มณีสาย

56 13 ศพก.เทคโนโลยกีารผลิตโคขนุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 480276 1798633 นางสาวอจัฉรา แหวนวิเศษ

57 14 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลนาสะเมง็ อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 481559 1802156 นางประพันธ์ ศรีณรงค์ศักด์ิ

58 15 ศพก.การผลิตยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลบ้านแกง้ อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมกุดาหาร 48 481246 1813716 นายนันทพันธ์ ภสุูดสูงธนโชติ

59 ดงหลวง 1 สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่10 ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 452162 1861674 นายสมควร ประทุมลี

60 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลดงหลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 452099 1864213 นายนินนนทร์ วงค์กระโซ่
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61 3 ศูนยเ์ครือขา่ยการเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลดงหลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 450946 1858109 นายบุญเทียม วงค์กระโซ่

62 4 ศูนยบ์่มเพาะหนองบัว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองบัว อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 454864 1856872 นายพร้อมพงษ์ ค ามงุคุณ

63 5 ศูนยข์า้วชุมชนต.หนองบัว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหนองบัว อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 454791 1858710 นายปริญญา ค ามงุคุณ

64 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต.หนองบัว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลหนองบัว อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 454875 1858577 นายอูท่อง ค ามงุคุณ

65 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ามแนวเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 410881 1866150 นายอาทิตย ์สายสุพรรณ

66 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 416936 1845106 นายท านอง ชาวเขา

67 9 ศูนยข์า้วชุมชนต.กกตูม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 411035 1855550 นายบรรยาย สมตน

68 10 แปลงใหญ่ยางพาราต าบลหนองแคน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 450293 1853002 นายค ามอน เชื้อค าจนัทร์

69 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลหนองแคน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 447362 1854681 นายจ านง เชื้อค าจนัทร์

70 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต.หนองแคน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 450486 1852234 นายเปล่ียน สุค าภา

71 13 ศูนยข์า้วชุมชนต.หนองแคน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลหนองแคน อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 นายจรัญ สมจติร

72 14 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลชะโนดน้อย อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 459908 1859628 นายค าปน ค ามงุคุณ

73 15 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลชะโนดน้อย อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 459205 1859376 นางพรศรี ค ามงุคุณ

74 16 ศูนยข์า้วชุมชนต.ชะโนดน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลชะโนดน้อย อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 458795 1859100 นายวิด ค ามงุคุณ

75 17 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชนต.ชะโนดน้อย ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลชะโนดน้อย อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 457803 1859235 นายยทุธศิลป์ โคสาราช

76 18 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต.ชะโนดน้อย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลชะโนดน้อย อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 457803 1859235 นายบรรณ์ ประวันนา

77 19 วิสาหกจิชุมชนขา้วฮางงอกแกว้มกุดา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลชะโนดน้อย อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 458387 1859030 นางสาวอมรรัตน์ ค ามงุคุณ

78 20 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต.พังแดง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลพังแดง อ าเภอดงหลวง จงัหวัดมกุดาหาร 48 439580 1856757 นายอนุรักษ์ เชื้อวังค า

79 ค าชะอี 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ กจิกรรมเล้ียงโคขนุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลบ้านซ่ง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 440578 1835571 นายสอง ศรีหาวงค์

80 2 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 431529 1825894 นายเสกสรร คนซ่ือ

81 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลค าชะอี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 435059 1828906 นายอนุชา เสียงล้ า

82 4 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 445134 1832978 นายนายมานะ สอสูงเนิน

83 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลค าชะอี ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 435058 1828908 นายสอง ผิวข า

84 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองเอีย่น ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 443277 1834325 นายวิเชียน แกว้ดี

85 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปฯ กจิกรรมแปรรูปขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลหนองเอีย่น อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 442839 1834470 นายอทุัย สุพร

86 8 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 438970 1840735 นายเฉย คล่องดี

87 9 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 440133 1839770 นางรัศม ีตรงดี

88 10 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 436004 1839449 นายยทุธนา คนขยนั

89 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงฯ กจิกรรมเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 425503 1851492 นายบุญจนัทร์ กระแสเทพ

90 12 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 425730 1848583 นางบุญศรี ภอูาศัย
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91 13 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกแกว้มงักร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 427189 1848194 นางเพชรดา หวดสันเทียะ

92 14 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว กจิกรรมผลิตขา้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 440128 1839407 นายชาญชัย สมเสนตระกลู

93 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลโพนงาม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 439523 1842209 นายนลิน ศรีเฉลียว

94 16 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ กจิกรรมการเล้ียงสุกร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโพนงาม อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 437950 1841765 นายค าใบ สีดา

95 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเหล่าสร้างถอ่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 443340 1832390 นายอดั คนเพียร

96 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงฯ กจิกรรมเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเหล่าสร้างถอ่ อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 446598 1833134 นายสุรชาติ ปรีดี

97 19 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว กจิกรรมผลิตพันธุ์ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 435692 1826328 นายส าเนียง หว้ยทราย

98 20 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลน้ าเทีย่ง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 0 0 นางปรียา บุญมี

99 21 ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก กจิกรรมปลูกผักสวนครัว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลน้ าเทีย่ง อ าเภอค าชะอ ีจงัหวัดมกุดาหาร 48 436304 1830060 นายภมูนิทร์ ผิวข า

100 หว้านใหญ่ 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลหว้านใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 471295 1846500 นายจนัทจร เมอืงโคตร

101 2 ศูนยเ์รียนรู้การประมงน้ าจดืหว้านใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลหว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 473420 1848931 นายประเทือง นาคสวัสด์ิ

102 3 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปขา้วเพือ่สุขภาพบ้านนาแพง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลหว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 468948 1848586 นายประกอบ ใจช่วง

103 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลป่งขาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 471602 1851250 นายหนูกาญจน์ เมอืงโคตร

104 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านสองคอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 472083 1854457 นางทองใบ มดีี

105 6 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกสวาท ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่9 ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 469848 1851243 นายช านาญ เมอืงโคตร

106 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลป่งขาม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 469848 1851243 นายบุญเลิศ เมอืงโคตร

107 8 วิสาหกจิชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านโคกสวาท ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 469848 1851243 นางฉนัทนา ใจช่วง

108 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลป่งขาม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 469848 1851243 นายช านาญ เมอืงโคตร

109 10 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียข์ามป้อม นามน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลบางทรายน้อย อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 467374 1842485 นายชื่น พาลึก

110 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลบางทรายน้อย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบางทรายน้อย อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 471669 1839993 นางสาวสมคิด ศรีประสงค์

111 12 วิสาหกจิชุมชนปลูกผักปลอดภยั-ไบโอชาร์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลบางทรายน้อย อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 468207 1843344 นายต่อศักด์ิ สาธุวรรณ

112 13 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภยัจากสารพิษบ้านนามน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลบางทรายน้อย อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 469393 1843265 นายวิจติร ศรีประสงค์

113 14 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลชะโนด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 472463 1844059 นางสาวถนอม พาลึก

114 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลชะโนด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 471226 1844998 นางกิง่แกว้ ประกอบสุข

115 16 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลชะโนด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลชะโนด อ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 469029 1844636 นางสาวชลาลัย ใจสุข

116 17 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเล้ียงปลาน้ าจดืในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลดงหม ูอ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 468489 1856274 นายสว่าง ภนูาขาว

117 18 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรอนิทรียช์ุมชนยัง่ยนืต าบลดงหมู ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลดงหม ูอ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 467675 1858462 นายพุทธศิลป์ อนิผิว

118 19 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงโคพันธุ์ดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลดงหม ูอ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 468338 1858771 นายเสง่ียม วรชัย

119 20 ศูนยเ์รียนรู้ผู้ผลิตยางพาราคุณภาพดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลดงหม ูอ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 468481 1858335 นายหงษ์ เกษแกว้

120 21 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลดงหมู ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลดงหม ูอ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวัดมกุดาหาร 48 467675 1858462 นายประยงศักด์ิ ภสูะตัง
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัมุกดาหาร

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

121 หนองสูง 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน(ศดปช) อ าเภอหนองสูง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 432487 1819768 นางสงกรานต์ แสนสุข

122 2 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลหนองสูง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 431512 1821638 นายนิวร อาจหาญ

123 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลโนนยาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 425074 1823391 นายเฉลิม น้อยทรง

124 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลโนนยาง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 420182 1823971 นายทอย ปัททุม

125 5 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหมต่ าบลภวูง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลภวูง อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 434560 1819199 นางสาวปิยะรัตน์ อาจวิชัย

126 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านภู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 428881 1817865 นายถวัลย ์ผิวข า

127 7 วิสาหกจิชุมชนปุย๋ชีวภาพป่าแสด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 429935 1814532 นายสมเภา อาจวิชัย

128 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเล้ียงด้วงมะพร้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่7 ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 434313 1812682 นายสุริยา แสนคาน

129 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(ศจช) อ าเภอหนองสูง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 432302 1811510 นายยวุราช แสนโสม

130 10 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียต์ าบลหนองสูงใต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 432315 1813038 นายพัฒนา จนัทร์เต็ม

131 11 วิสาหกจิชุมชนขา้วกล้องปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 433681 1807959 นายวุฒิ พุทธพันธ์

132 12 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักและขยายพันธุ์พืชต าบลหนองสูงใต้ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 433047 1812066 นางนิตยา วังคะฮาต

133 13 ศูนยเ์ครือขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่5 ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 427253 1825353 นายมาโนช โพธิ์เมอืง

134 14 สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร 48 430935 1821798 นายประวิทย ์นามเหลา
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โซน x y

1 เมอืงร้อยเอด็ 1 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลรอบเมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 353700 1771587 นายจรรยา พลแดง

2 2 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 360236 1774059 นางหนูแดง วงศ์นารี

3 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 353691 1767772 นางวิไลวรรณ อาวรณ์

4 4 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลขอนแกน่ อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 347972 347972 นายไฉน เปีย่มโนรี

5 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 354427 1764011 นายจกัรพงษ์ กนุันท์

6 6 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 353374 1762949 นางอบุล ปัดทุม

7 7 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 349751 1767716 นางบุศรา กล่ินอบุล

8 8 ศูนยเ์รียนรู้หมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลปอภาร (ปอพาน) อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 341678 1778025 นายสุชาติ บุบผาพิลา

9 9 ศูนยเ์รียนรู้หมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพียง บ้านปอภาร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลปอภาร (ปอพาน) อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 342122 1777876 นายสมจติ มลชะอุม่

10 10 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วบ้านหนิต้ัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลโนนรัง อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 356816 1768776 นายแสนทนงค์ ประเสริฐแกว้

11 11 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโนนรัง อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 357756 1769213 นายระมา้ย มาตหลุบเลา

12 12 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 357993 1761960 นายรังสรรค์ ยิง่ก าแหง

13 13 วิสาหกจิชุมชนผลิตแป้งขา้วหอมมะลิบ้านเล้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 358239 1762003 นายประกอบ กติติลาภ

14 14 กลุ่มขา้วหอมมะลิอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 357942 1762382 นายไพฑูร เพชรแสน

15 15 กลุ่มขา้วหอมมะลิอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหนองแกว้ อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 358462 1762165 นายสมยั ศิริเวช

16 16 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลดงลาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 347230 1775499 นางหนูรัตน์ อาสาขนัธ์

17 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลแคนใหญ่ อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 358667 1758813 นายบุญค้ า นามไพร

18 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแคนใหญ่ อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 358854 1756663 นายอวน สารจนัทร์

19 19 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเมอืงทอง อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 348168 1760814 นายพูน ชิณสา

20 20 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลเมอืงทอง อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 347641 1760675 นายบุญทัน กรมรินทร์

21 21 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลเมอืงทอง อ าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 348796 1761869 นายค าจนัทร์ กนุันท์

22 เกษตรวิสัย 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่16 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 347224 1731348 นายณัฐวัฒน์ สีตี

23 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน นางบัวทอง เศษโถ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 342556 1735629 นางบัวทอง เศษโถ

24 3 ศูนยเ์รียนรู้ ดิน น้ า ป่า ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่8 ต าบลสิงหโ์คก อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 354126 1735224 นางวิมลลักษณ์ ไชยหานาม

25 4 ศูนยเ์รียนรู้ฟาร์มชุมชนทุง่กลุา (ฟาร์มดงคร่ังใหญ2่) ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลดงคร่ังใหญ่ อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 342016 1711388 นายสมบัติ สุขขา

26 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว บ้านหนองช้าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 352707 1743082 นายบุญทัน แซงกลาง

27 6 ศูนยเ์ครือขา่ยสวนทุง่ทองค า อนิทผลัมทุง่กลุา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 338124 1720582 นายเสกสันต์ สีรินทร์

28 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลก าแพง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 341086 1718142 นายส าอางค์ หงทะนี

29 8 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลกูก่าสิงห ์อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 343600 1708886 นายพลเสฏฐ์ พงศ์ฤทธิบาล

30 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานนายธนากร พลหนองหลวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลน้ าออ้ม อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 341379 1729663 นายวิจติร พลหนองหลวง

31 10 วิสาหกจิชุมชนศูนยส่์งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลทุง่ทอง อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 332443 1729548 นายบุญสม วิเชียรดี

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัร้อยเอ็ด
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ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัร้อยเอ็ด

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

32 11 ศูนยเ์รียนรู้หมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพียงบ้านโพนฮาด ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลดงคร่ังน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 346841 1718400 นายสุวรรณ บุญสงกา

33 12 ศูนยเ์ครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพียงนายบุญผัน ใต้เมอืงปาก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลดงคร่ังน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 346867 1718475 นายบุญผัน ใต้เมอืงปาก

34 ปทุมรัตต์ 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะขยายพันธุ์พืช ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่11 ต าบลบัวแดง อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 320728 1729773 นายฉตัรชัย คุ้มสุวรรณ

35 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่93 หมู ่13 ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 328709 1735903 นายจกัรี แสนตลาด

36 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 หมู1่2 ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 323691 1737191 นางส ารวย บางสร้อย

37 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่142 หมู ่6 ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 323831 1735517 นางกาญจนา โพธิ์แกว้

38 5 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปศุสัตว์อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่66 หมู ่5 ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 334570 1737017 นางผ่องศรี ละเหลา

39 6 สว่าง สุขแสง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่73 หมู ่5 ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 0 0 นายสว่าง สุขแสง

40 7 ศูนยเ์รียนเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่161 หมู ่4 ต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 333615 1749481 นางประสาน พาโคกทม

41 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่31 หมู ่3 ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 333739 1725457 นายสุภาษิต พลหนองหลวง

42 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่167 หมู ่1 ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 333988 1720748 นายวรวุฒิ สะตะ

43 10 ศูนย์้เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 หมู ่4 ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 332014 1726686 นางฉวีวรรณ ธนโคตร

44 11 สัญชัย บุญเรืองศรี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่84 หมู ่1 ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 0 0 นายสัญชัย บุญเรืองศรี

45 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่64 หมู ่1 ต าบลโนนสง่า อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 323430 1726896 นายวัฒนชัย ประโกสันตัง

46 13 ศูนย์้เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่118 หมู ่5 ต าบลโนนสง่า อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 321882 1725511 นายจริะศักด์ิ สาตี

47 14 สวนไผ่พยอม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่189 ม.6 ต าบลขีเ้หล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 331413 1727078 นายพิสิฐพงษ์ ประทุมโต

48 จตุรพักตรพิมาน 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านคุ้มใต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลหวัช้าง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 344763 1753226 นางสาววารุณี ทอนมาตย์

49 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านคุ้มเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหวัช้าง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 344915 1755646 นายเสวียน พละหงส์

50 3 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านประมง ต าบลหนองผือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลหนองผือ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 335144 1747124 นายประมวล ตอเสนา

51 4 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านประมง ต าบลเมอืงหงส์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลเมอืงหงส์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 340453 1754629 นายกฤตินน ค าเกดิพงษ์

52 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านหนองผือน้อย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโคกล่าม อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 341736 1759352 นายอภศัิกด์ิ บุญธง

53 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านหนองคูบอน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลโคกล่าม อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 341736 1759352 นายอรรถนนท์ พลิกเพ็ชร

54 7 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.กลุ่มเหด็ฟางหอม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลน้ าใส อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 352473 1757806 นายไชยยา บุตรใส

55 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านยางเคริอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลน้ าใส อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 350670 1759898 นายออ๊ด พลเยีย่ม

56 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านหนองเพียขนัธ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 350276 1752448 นายประกอบ ทองทา

57 10 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านประมง ต าบลดงแดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 356374 1754131 นางละออง ทวินันท์

58 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บ้านผือฮี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 356122 1754752 นางกลัทิมา วงศ์อามาตย์

59 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน บ้านร่องค า ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลป่าสังข ์อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 347909 1747754 นายสุพัฒน์ ศิลศร

60 13 ศูนยเ์รียนรู้การจดัท าบัญชี ต าบลอง่ีอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่6 ต าบลอง่ีอง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 339952 1743320 นายประยทุธ พรมพักตร

61 14 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น ต าบลอง่ีอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลอง่ีอง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 339848 1743228 นางจนัทรา บุญลาด

62 15 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บ้านล้ินฟ้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลล้ินฟ้า อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 333522 1744046 นายพิสิษฐ์ ศรีโสภา
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

63 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน บ้านหนองตอน้อย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 335139 1748027 นายสุบิน เพ่งพิศ

64 17 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักผลไมใ้นโรงเรือน บ้านดู่น้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ 48 158136 1034639 นางสาวนรารัตน์ แสนเสนา

65 ธวัชบุรี 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 360951 1775502 นายไพบูลย ์สุ่มมาตย์

66 2 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมะมว่งนอกฤดู ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 375543 1781856 นายสุนทร ฝางแดง

67 3 วิสาหกจิชุมชนน้ าส้มควันไมเ้มอืงธง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 375089 1782268 นายมงักร สุวรรณกมุาร

68 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 362923 1769151 นายสมชาย อนัทะชัย

69 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมบ่้านโพธิ์ราษฎร์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 371497 1782187 นายวีระยทุธ ศรีจวน

70 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียต์ าบลธวัชบุรี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลธวัชบุรี อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 370921 1782081 นางสาวสุภาพร สรรพคุณ

71 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลอุม่เมา้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลอุม่เมา้ อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 368050 1769918 นายบุญจนัทร์ เวียงนนท์

72 8 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลอุม่เมา้ อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 366698 1770053 นายบุญสิน อนิทธรรมมา

73 9 ศูนยข์า้วชุมชน ต าบลมะอึ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลมะอ ึอ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 365157 1776437 นายทรงศักด์ิ เลิศล าหวาน

74 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานมะอ(ึบ้านสวนกฤษยา) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลมะอ ึอ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 365818 1778457 นางสาวกฤษยา ไชยคิรินทร์

75 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมบ่้านหนองบัวน้อย(โพนนาค าฟาร์ม) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเขวาทุง่ อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 366552 1760838 นายทองใส อทุุมพร

76 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงแบบยัง่ยนื ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 372394 1769871 นายนิยมชัย จตุเทน

77 13 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 372080 1771547 นายสัญชัย ช่องวารินทร์

78 14 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน/ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลเมอืงน้อย ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต าบลเมอืงน้อย อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 369307 1767016 นายประจกัร สุบิน

79 15 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่ต าบลบึงนคร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 373835 1777719 นายเจตมงคล เนือ้ทอง

80 16 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลบึงนคร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 373563 1777617 นายทวี ซ่ึงรัมย์

81 17 ศูนยข์า้วชุมชน/ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงบ้านอเีต้ีย-สองพีน่้อง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 374533 1777312 นายหนูหร่ัง ชาติแกว้

82 18 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลราชธานี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลราชธานี อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 363381 1762881 นายอดุม ตะริดโน

83 19 ศูนยเ์รียนรู้สัตว์เศรษฐกจิชุมชนต าบลหนองพอก ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลหนองพอก อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 370298 1780431 นายเฉลิม ขรุาษี

84 พนมไพร 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลพนมไพร ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 405752 1734224 นายสมบูรณ์ ใจกล้า

85 2 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น นายกติติชัย กล้าหาญ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 404671 1736845 นายกติติชัย กล้าหาญ

86 3 ศูนยเ์รียนรู้หมอ่นไหม ม.14 ต.โพธิ์ใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่14 ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 396316 1738308 นายบุญเรือง รัตนโสภา

87 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลวารีสวัสด์ิ อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 400170 1732275 นายค าสวย ค านันดา

88 5 ศูนยเ์รียนรู้ นายเพชร หนัตุลา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลวารีสวัสด์ิ อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 398993 1733009 นายเพชร หนัตุลา

89 6 ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้วชุมชนต าบลวารีสวัสด์ิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลวารีสวัสด์ิ อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 400170 1732275 นายบัว สร้างพล

90 7 ศูนยเ์รียนรู้นายบุญถม สร้างพล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลวารีสวัสด์ิ อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 398777 1733540 นายบุญถม สร้างพล

91 8 ศูนยเ์รียนรู้สวนบัณฑิตพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 399748 1730861 นายบัณฑิต วงศ์สว่างจติร

92 9 ศูนยเ์รียนรู้นายสุวิทย ์วงศ์สว่างจติร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 399878 1730888 นายสุวิทย ์วงศ์สว่างจติร

93 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลนานวล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 406312 1730078 นายเรืองยศ ผันผาย
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัร้อยเอ็ด

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

94 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ม.4 ต าบลค าไฮ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 412337 1725626 นายเยน็ พิลาศเอมอร

95 12 ศูนยเ์รียนรู้นายวีระ กชุโร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสระแกว้ อ าเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 403531 1735648 นายวีระ กชุโร

96 โพนทอง 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 393973 1806045 นายบุญมา สายศรี

97 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฏใีหมต่ าบลโคกกกมว่ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโคกกกมว่ง อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 396845 1789197 นายประเสริฐ สุดสน

98 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมขนต าบลนาอดุม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลนาอดุม อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 37967 1806155 นางสาวบุษบา สิงหน์าแพง

99 4 ศูนญ์จดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 396465 1792086 นายสุทธนัย วรชินา

100 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 393143 1810412 นางเจยีงจนัทร์ พลเยีย่ม

101 6 ศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลหนองใญ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 393973 1806045 นางอมรรัตน์ พลเยีย่ม

102 7 ศนูยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 382941 1804111 นายสุทีพ แวงวรรณ

103 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมขนต าบลโพธิ์ทอง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่๑๕ ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 384927 1803706 นายศุภรัตน์ จนัแจง้

104 9 ศุนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 388069 1796534 นายเวียงสงค์ มะณื

105 10 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋ชีวภาพ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลโพธิ์ศรีสว่าง อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 384897 1795856 นายบัวแสง สวงกดุเรือ

106 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลอุม่เมา่ อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 377702 1801837 นายพลรบ พลเยีย่ม

107 12 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าประหลังแปลงใหญ่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลค านาดี อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 381963 1811375 นางพยอม สิงหน์าแพง

108 13 ศูนยเ์รียนรู้ไร่สีทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลค านาดี อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 388852 1813401 นายอนิวัธ ศรีทอง

109 14 ศนูยเ์รียนรู้กสิกรรมธรรมชาติตลาดสด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลค านาดี อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 388457 1808231 นายสมทุร สุมมาตย์

110 15 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลพรมสวรรค์ อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 401188 1789585 นางค าปิว มาหา้งหว้า

111 16 ศูนยไ์ร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 390604 1796765 นายวาสนา จมูกมุาร

112 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลสระนกแกว้ อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 389616 1798654 นายวิริยาทร พิมพ์สี

113 18 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลวังสามคัคี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลวังสามคัคี อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 396685 1796849 นายจกัรี พฤกษชาติ

114 19 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนวังสามคัคี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลวังสามคัคี อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 398163 1800626 นายกฤษณา ศรีนิลสิทธิ์

115 20 ศูนยไ์ร่นาสวนผสมต าบลโคกสูง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลโคกสูง อ าเภอโพนทอง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 383904 1790731 นายพิเชษฐ์ชัย จุย้แกว้

116 โพธิ์ชัย 1 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลขามเบีย้ อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 369141 1802713 นางทองมา มะณีโสม

117 2 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลขามเบีย้ อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 369004 1804136 นางสาวพิลาวรรณ ปีเจริญ

118 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลเชียงใหม ่อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 372702 1797382 นายสมชาย จรบุรมย์

119 4 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลเชียงใหม ่อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 374457 1795322 นางไพรทูล เบญจรูญ

120 5 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบัวค า อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 371067 1801309 นายอทิธิพล ไชยวุฒิ

121 6 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลอคัคะค า อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 368836 1817032 นายอ านาจ อนุวงษ์

122 7 เกษตรผสมผสาน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลอคัคะค า อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 366933 1813662 นางแพรวดี นาสิงทอง

123 8 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลสะอาด อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 366743 1792105 นายประวิทย ์ศรีสุลัย

124 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตยเ์พือ่การเกษตร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 370348 1813833 นายดนตรี ถนิกะไสย
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัร้อยเอ็ด

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

125 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 375911 1810489 นางศิริกลัยา ค าพรมมา

126 11 ศูนยจ์ดัารดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 374786 1810858 นายปรีชา มะอาจเลิศ

127 12 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลค าพองุ อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 373111 1810765 นายเสง่ียม ค าบุญเหลือ

128 13 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองตาไก ้อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 367007 1799386 นางเบญจวรรณ มาลานวล

129 14 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลดอนโอง อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 373819 1793422 นางค าตา โสนะชัย

130 15 ด้านหมอ่นไหม ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่3 ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชัย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 372892 1808691 นายสมสี เจริญเขต

131 หนองพอก 1 ศูนยเ์ครือขา่ยไร่นาสวนผสมบ้านปลาโด หมู ่3 ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 416501 1806796 นายพระเวส นวลเจริญ

132 2 ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชนต าบลบึงงาม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลบึงงาม อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 421468 1807570 นายประเวช วิชัยศรี

133 3 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานบ้านบึงพัฒนา หมู ่9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบึงงาม อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 421575 1806226 นายสายณัต์ ค าพล

134 4 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสาน หมู ่10 ต าบลภเูขาทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลภเูขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 420289 1815096 นายจรูญ อดุรลาย

135 5 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานบ้านหนองค า หมู ่17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลภเูขาทอง อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 419152 1814422 นายบุญหลาย เส่ียงกญัญา

136 6 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานบ้านบะยาว หมู ่2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกกโพธิ์ อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 405703 1803058 นายสุวรรณ์ ลาระคร

137 7 ศูนยเ์ครือขา่ย ศจช.บ้านหนองหว้า ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลกกโพธิ์ อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 408724 1806649 นายสมศักด์ิ สระสุศรี

138 8 ศูนยเ์ครือขา่ยปลูกหมอ่นเล้ียงไหมบ้านโคกสว่าง หมู ่8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่8 ต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 422784 1797462 นายประกอบ เจาจารึก

139 9 ศูนยเ์ครือขา่ยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาโคก หมู ่1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 422133 1797366 นายวิศนุกร นุวงศรี

140 10 ศูนยเ์ครือขา่ยการปลูกออ้ยโรงงานบ้านแกง้ หมู ่2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 420708 1796187 นายสงวน ชมภทูิพย์

141 11 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานบ้านแกง้ หมู ่2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 420347 1796425 นายปริวัตร ศรีทัศ

142 12 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานบ้านหนองบก หมู ่2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองขุน่ใหญ่ อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 404191 1795589 นายวิรุต เชื้ออุน่

143 13 เครือขา่ยเกษตรผสมผสานบ้านหนองโน หมู ่7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 412444 1798889 นายเคน ชอบบุญ

144 14 ศูนยเ์ครือขา่ย ศจช.บ้านเมอืงใหม่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่16 ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 411071 1800706 นายออ่นตา ทองโชติ

145 15 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานบ้านกกโพธิ์ หมู ่12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลรอบเมอืง อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 412184 1801110 นายอสิระ เมฆกกตาล

146 16 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานบ้านโคกกลาง หมู ่๒ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลผาน้ ายอ้ย อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 428153 1804840 นายพรศักด์ิ หว้ยทราย

147 17 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานบ้านท่าสะอาด หมู ่1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลท่าสีดา อ าเภอหนองพอก จงัหวัดร้อยเอด็ 48 415418 1794735 นางวันเพ็ญ บุญช่วยเหลือ

148 เสลภมูิ 1 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนางาม อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 388116 1761417 นายนิติพงษ์ เจาะจง

149 2 ไร่นาสวนผสม ( ชมภ ูเพลียวงษ์ ) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่105 ม. 2 ต าบลเมอืงไพร อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 398268 1771692 นายชมภ ูเพลียวงษ์

150 3 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเมอืงไพร อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 390989 1773386 นางสมภาร ค าสอนทา

151 4 ศูนยเ์รียนรู้ขา้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่18 ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 390843 1777949 นายสุมณฑา เหล่าชัย

152 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลท่ามว่ง อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 379162 1782713 นายทองสุข สุทธิประภา

153 6 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 410808 1786299 นายลี มาโยธา

154 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลภเูงิน อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 403761 1774588 นางเสริมจติ ไชยรัตน์

155 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 377538 1784425 นายภคัพล ชะวีวัตร
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

156 9 ศูนยเรียนรู้การผลิตปุย๋ชีวภาพปัน้เมด็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 376998 1789631 นายสมพร ภมูพินา

157 10 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตไมผ้ลนอกฤดู ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลเหล่าน้อย อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 396642 1778087 นายประพงษ์ สามารถ

158 11 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลศรีวิลัย อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 400376 1784407 นายเสน่ห ์พันธภมูิ

159 12 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 384858 1783607 นายจงกล บุตรพรม

160 13 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลพรสวรรค์ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 404968 1787428 นายมงคล สุทธิสาร

161 14 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลขวัญเมอืง อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 386031 1773026 นางวราภรณ์ เอยีดเหล็ก

162 15 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 393139 1774153 นายสุก ียานุพรม

163 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 397012 1769703 นายพรหมมา ไสยรัตน์

164 สุวรรณภมูิ 1 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงบ้านเหมา้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 373029 1728803 นางกอบแกว้ ระวิเรือง

165 2 ศูนยไ์ร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลดอกไม ้อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 366778 1729512 นายเอกพันธุ์ พลภงูา

166 3 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 นายบุญหนา สายทุธ

167 4 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงบ้านส้มโฮง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 362276 1731109 นายสันติ สิงพรรณา

168 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านตังหมอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนิกอง อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 นางต๋ิว ทัตสอย

169 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองยาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ่อพันขนั อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 นายถนอม กาญจนศร

170 7 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลทุง่หลวง อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 4E+06 1709842 นางมสัสา โยริบุตร

171 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหา้งหว้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหวัช้าง อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 385608 1728549 นายจนัทา นันทะเสนา

172 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านน้อยคูขาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลน้ าค า อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 372476 1742063 นายชาญชัย ผลาผล

173 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองบัว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยหนิลาด อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 380727 1733486 นายเสถยีร ทารินทา

174 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏรูิปทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทุง่กลุา อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 0 0 นายภทัราวุธ เเสนรัตน์

175 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านสังขใ์หญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลทุง่กลุา อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 นายบุญเล่ือน ซุยน้ าเทีย่ง

176 13 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลทุง่ศรีเมอืง อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 นางสมพร หวัค า

177 14 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงบ้านหญ้าหน่อง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลจ าปาขนั อ าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ 48 386470 1722149 นายประมวล มาหนิกอง

178 เมอืงสรวง 1 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองผือ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 363698 1746463 นายภริมย ์ไชยเสนา

179 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองผือ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 362298 1747277 นายปัญญา ศรีตะวัน

180 3 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองผือ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 362412 1746313 นายประยรู บุญชะโด

181 4 การจดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 373837 1746672 นางส ารี พันธ์นิล

182 5 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 364687 1739588 นางอรวรรณ ชุมศรี

183 6 การจดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 361215 1742719 นายวิรัตน์ ศรีอาราม

184 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 363464 1742677 นายวุฒิชัย ค าด า

185 8 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 365195 1744491 นายมนูญ ฮวดศรี

186 9 เหล่าหวัฟร์าม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลกกกงุ อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 376438 1747969 นายศุภวัฒน์ จมูจนัทา
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187 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลเมอืงสรวง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 365589 1749419 นายจริวัฒน์ มงคลอนิทร์

188 โพนทราย 1 ศูนยเ์รียนรู้การปรับปรุงบ ารุงดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 393917 1713408 นายสุรชัย ค าจ าปา

189 2 ศูนยเ์รียนรู้และวิสาหกจิชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโพนทราย อ าเภอโพนทราย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 390753 1712627 นางสมเพียร บุญวิเศษ

190 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 385935 1708597 นายบุญยนื ศรีโสดา

191 4 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาทีดิ่นตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลศรีสว่าง อ าเภอโพนทราย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 385743 1715357 นายค าใบ สอนวิชา

192 5 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลศรีสว่าง อ าเภอโพนทราย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 385120 1717741 นายยิม้ ศรีแสงสว่าง

193 6 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 390739 1718585 นายเฉลิม แสงหลง

194 7 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม(เกษตรกรรมปรับเปล่ียน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 4E+06 1708429 นายอดุม ส าโรงแสง

195 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลยางค า อ าเภอโพนทราย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 389634 1708709 นายอทุัย ยงยทุธ

196 9 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่10 ต าบลท่าหาดยาว อ าเภอโพนทราย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 384221 1712796 นายทองอนิทร์ เชื้อเดิม

197 10 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาหลดทุง่กลุา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลท่าหาดยาว อ าเภอโพนทราย จงัหวัดร้อยเอด็ 48 379774 1711524 นายทองคูณ พรมสาร

198 อาจสามารถ 1 สวนเหด็จารุวรรณ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 380286 1752402 นางจารุวรรณ พูลลาภ

199 2 สวนกชพรโนนค้อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 376753 1752989 นางสาวกชพร อบุลพันธ์

200 3 สวนครูบุญหลาย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 378917 1752266 นายอมัพร เกรียงศรี

201 4 สวนก านันฤทัย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 376155 1753972 นายฤทัย ทราธร

202 5 สวนครูนิเจา้ส าราญ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 381513 1752028 นางสาวนิภาภรณ์ สิงคะกลุ

203 6 ไร่นาสวนผสมนิพล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 380186 1758345 นายนิพล กลุสุวรรณ

204 7 กลุ่มเพาะเหด็หนองแขน่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 377433 1758275 นางรุณี อดุมโภชน์

205 8 ไร่นาสวนผสมสุนันท์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ้านแจง้ อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 386347 1753344 นายสุนันท์ แสงประกาย

206 9 กลุ่มเพาะเล้ียงกุง้กา้มกราม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 387191 1748342 นายบรรจง ขนัแขง็

207 10 สวนสุพัตตา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 388103 1750313 นางสุพัตตา พรมมาตย์

208 11 อดุลยก์ุง้กา้มกราม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 389458 1749830 นายอดุลย ์แถลงธรรม

209 12 ไร่นาสวนผสม นายไพรวัล ผ่านสอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลหนองหมืน่ถา่น อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 389569 1741676 นายไพรวัล ผ่านสอน

210 13 ไร่นาสวนผสมนายสมชาย มานะดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่11 ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 379206 1747296 นายสมชาย มานะดี

211 14 สวนพรศิลป์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 376695 1751281 นายติ โคตภธูร

212 15 สวนนายสุชาติ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 376811 1751170 นายสุชาติ ศรีนอง

213 16 เศรษฐกจิพอเพียง นายพงศธร จนัทร์ออ่น (ฮ้อยเนียม) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 371413 1756039 นายพงศธร จนัทร์ออ่น

214 17 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนหาด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 373648 1751203 นายหนูทอง หวังดี

215 18 ไร่นาดารินี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 371529 1752710 นางสาวดารินี ขนุศรี

216 19 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียบ์้านโนนชัย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหนองบัว อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 370041 1754142 นายเสริม วิเศษดอนหวาย

217 20 เพาะเล้ียงสัตว์น้ ายางเฌอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลขีเ้หล็ก อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 372168 1759740 นายกจิขจร บุตรวงส์
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัร้อยเอ็ด

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

218 21 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน หมูท่ี ่4 ต าบลขีเ้หล็ก ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลขีเ้หล็ก อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 368917 1757665 นายบุญจนัทร์ สมบูรณ์พันธุ์

219 22 ไร่นาสวนผสมลืมเดือน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลขีเ้หล็ก อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 372258 1759578 นางลืมเดือน วรวงค์

220 23 กลุ่มขา้วอนิทรียว์ังสิม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลขีเ้หล็ก อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 366750 1759855 นางปิยนันท์ สุระพินิจ

221 24 ไร่นาสวนผสมสุนทร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 363143 1754394 นายสุนทร ชนะพันธ์

222 เมยวดี 1 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลเมยวดี อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 411698 1813458 นางจดิาภา ขาวภเูขยีว

223 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลเมยวดี อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 411698 1813458 นางสง่า แสนพรม

224 3 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานทุง่นาทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลเมยวดี อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 108419 1812123 นางเอยีง มทันัง

225 4 ศูนยส่์งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชนต าบลเมยวดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลเมยวดี อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 411698 1813458 นางนิภากร จติจกัร

226 5 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานชุมพรใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 399342 1810070 นายเขม็พร สมพงษ์

227 6 ศูนยเ์ครือขา่ย Young smart farmer ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 401036 1804142 นายจ ารักษ์ ชะปูแสน

228 7 ศูนยเ์ครือขา่ยหมอดินอาสา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่12 ต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 399098 1809811 นายวิโรจน์ แสนพรม

229 8 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรทฤษฎใีหมห่นองแวงหว้ยทราย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลชุมพร อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 398434 1803119 นางสาวณัฐธยาน์ กชีะวัน

230 9 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานสวนไตรสุวรรณ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบุง่เลิศ อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 312944 1815952 นางสาวกญัจนีลักษณ์ สุวรรณไตร

231 10 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรอนิทรียข์า้วภไูท ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลบุง่เลิศ อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 412902 1817167 นายประมวล ศรีขดัเค้า

232 11 ศูนยเ์ครือขา่ยเล้ียงโคขนุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลชมสะอาด อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 408528 1813832 นางรัตนดา ทองใบ

233 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานปากช่องสามคัคี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลชมสะอาด อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 403473 1810159 นางพรทิพย ์มานัส

234 13 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานหนองโน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลชมสะอาด อ าเภอเมยวดี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 400858 1812432 นางสุวรรณา ดีชัย

235 ศรีสมเด็จ 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 0 0 นายจ าเนียร พลขอนแกน่

236 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 0 0 นายจ ารัส โคตรโยธา

237 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 0 0 นายผาย สวัสด์ิแวงควง

238 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่13 ต าบลศรีสมเด็จ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 0 0 นายกติิศักด์ิ พันโภคา

239 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเมอืงเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 0 0 0 นางสุบัน โสมาเกตุ

240 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเมอืงเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 339077 1774664 ว่าทีร้่อยตรีสุชาติ ทิพนัด

241 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 338476 1777946 นายบรรเจดิ สีสุมงั

242 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 337237 1776237 นายสุพุฒิ องัคะค ามลู

243 9 ศูนยเ์รียนรู้มนัแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่13 ต าบลสวนจกิ อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 0 0 นายทองรัก สุทธิบาก

244 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโพธิ์สัย อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 338712 177900 นายอทุัย ก าเนิดมะไฟ

245 11 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลโพธิ์สัย อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 333957 1777821 นายอดุม ผายพิมพ์

246 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโพธิ์สัย อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 0 0 นายพัฒ แกว้มะไฟ

247 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลหนองแวงควง อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 340678 1763251 นายเตียง มาทวงศ์

248 14 ศูนยเ์รียนรู้ไร่พึง่บุญ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านบาก อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 340393 1767853 นายวิโรจน์ สวัสดิผล
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัร้อยเอ็ด

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

249 จงัหาร 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนดินด า ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่14 ต าบลดินด า อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 356986 1788739 นายค าพี สุวรรณศรี

250 2 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลดินด า อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 358692 1792567 นายนิกรณ์ ยกน้อยวงษ์

251 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านมว่งน้ า ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลปาฝา อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 355466 1785551 นายพงพันธ์ เวียงอนิทร์

252 4 การผลิตไกป่ระดู่หางด า ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลปาฝา อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 355046 178175 นางสังวาลย ์ปัจจโุส

253 5 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลปาฝา อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 353300 1785423 นางจอมขวัญ สุวรรณศรี

254 6 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลมว่งลาด อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 343306 1791482 นายประวัติ น้อมระวี

255 7 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงสัตว์เศรษฐกจิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่16 ต าบลจงัหาร อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 351937 1783606 นายพนมศักด์ิ แยม้โกสุมภ์

256 8 ศูนยเ์รียนรู้แปรรูปถัว่ลิสงบ้านป่านเทคโน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่17 ต าบลดงสิงห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 348307 1790782 นางประมวล พลพุทธา

257 9 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลดงสิงห ์อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 345261 1788334 นายค าม ีบรรพกญัญา

258 10 ศูนยข์า้วชุมชนยางใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลยางใหญ่ อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 356386 1783612 นายมนต์รัก ออ่มแกว้

259 11 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลผักแว่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลผักแว่น อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 339812 1787449 นายไพจติร ภานุศรี

260 12 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลแสนชาติ อ าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอด็ 48 357752 1789793 นายสีดา เขวาล าธาร

261 เชียงขวัญ 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านดอนแดง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเชียงขวัญ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 361080 1785577 นายทองล้วน วงค์สุเพ็ง

262 2 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้านศรีอดุม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลเชียงขวัญ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 363289 1793364 นายบุญจนัทร์ ชมภวูิเศษ

263 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านง้ิวเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 369818 1784314 นายสมยั หารภมูิ

264 4 ศูนยเ์รียนรู้ขา้วบ้านโพธิ์ศรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 366428 1787958 นายอมร สมบูรณ์

265 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลพลับพลา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 370821 1784424 นายพิชิต แสงปราช

266 6 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้านดอนส าราญเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 369077 1787852 นายสมพร ไชยคิรินทร์

267 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียบ์้านดอนวิเวก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 370084 1787623 นางสาวนภาภรณ์ ตะเวียงน่าน

268 8 ศูนยเ์รียนรู้ประมงบ้านบุง่คล้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 366352 1790404 นายอธิวัฒน์ โพธินาม

269 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลพระเจา้ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 366917 1784760 นายนพพร ไชโยธา

270 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมบ่้านดอนขี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 363498 1782194 นายทวี อาจค าพันธ์

271 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านดงพิกลุ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 363460 1781875 นายเอกศักด์ิ ข าขมเขตต์

272 12 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้านพระเจา้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 367704 1784067 นายสมชาย จตุเทน

273 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลพระเจา้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลพระเจา้ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 366917 1784760 นายนพพร ไชโยธา

274 14 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านมชีัย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหมมูน้ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 362677 1781641 นายประยรู ชลเทพ

275 15 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมบ่้านมชีัย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหมมูน้ อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 362917 1781695 นางสุคนธา แต่งต้ัง

276 16 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมบ่้านเขอืงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ้านเขอืง อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 364303 1786668 นายวันชัย จนัทะคัด

277 17 ศูนยเ์รียนรู้ปศุสัตว์บ้านเขอืงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลบ้านเขอืง อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ 48 360809 1784527 นายถาวร นนทะภา

278 หนองฮี 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงนายชาตรี วิเศษวงษา ม.3 ต.หนองฮี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองฮี อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 392443 1727190 นายชาตรี วิเศษวงษา

279 2 ศูนยเ์รียนรู้การท าเกษตรผสมผสานนายสถติ กมลเลิศ ม.3 ต.หนองฮี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองฮี อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 393051 1728794 นายสถติ กมลเลิศ
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280 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ม.3 ต.หนองฮี ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลหนองฮี อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 392355 1726953 นายสมชาย ทวยหาญ

281 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองฮี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลหนองฮี อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 392355 1726953 นายสมชาย ทวยหาญ

282 5 ศูนยเ์รียนรู้การท าเกษตรผสมผสานนางสุมาลี ชินค า ม.4 ต.สาวแห ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 399959 1717896 นางสุมาลี ชินค า

283 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนดอนแดง ม.4 ต.สาวแห ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 399729 1717831 นายครรชิต เยือ่งกาย

284 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงนายครรชิต เยือ่งกาย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 399729 1717831 นายครรชิต เยือ่งกาย

285 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงนายสายนัต์ จนัทร์หนองแหว้ ม.2 ต.ดูกอึง่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 394921 1720597 นายสายนัต์ จนัทร์หนองแหว้

286 9 ศูนยเ์รียนรู้การท าเกษตรผสมผสานนายลา เพียโคตร ม.4 ต.ดูกอึง่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 398537 1717028 นายลา เพียโคตร

287 10 ศูนยเ์รียนรู้การท าเกษตรผสมผสานนายบุญ สารพันธุ์ ม.9 ต.ดูกอึง่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 398287 1719065 นายบุญ สารพันธุ์

288 11 ศูนยเ์รียนรู้การท าเกษตรผสมผสานนายวิชัย สีดาค า ม.14 ต.ดูกอึง่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 396502 1717497 นายวิชัย สีดาค า

289 12 ศูนยเ์รียนรู้การท าเกษตรผสมผสานนายประสิทธิ์ ละออ ม.15 ต.ดูกอึง่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 398021 1718232 นายประสิทธิ์ ละออ

290 13 ศูนยเ์รียนรู้การท าเกษตรผสมผสานนายบุญเพ็ง ศรีภมูาตย ์ม.15 ต.ดูกอึง่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 399667 1717961 นายบุญเพ็ง ศรีภมูาตย์

291 14 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มโคเนือ้บ้านหนองแหว้ หมู ่3 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 397975 1724678 นายส าราญ อา่งสุวรรณ

292 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านธาตุจอมศรี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 397927 1718699 นายอทุัย จนัทะโมสร

293 16 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านธาตุจอมศรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 397927 1718699 นายอทุัย จนัทะโมสร

294 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ม.2 ต.ดูกอึง่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 395140 1717806 นางภควรรณ ทองส้ัน

295 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงนายสมนึก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลดูกอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 397923 1724201 นายสมนึก ผลไม้

296 19 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลเด่นราษฎร์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลเด่นราษฎร์ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 388168 1719516 นายนิพล บรรจง

297 20 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง นางไข ่กมลเลิศ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเด่นราษฎร์ อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ 48 390678 1724198 นางไข ่กมลเลิศ

298 ทุง่เขาหลวง 1 การผลิตสารชีวภณัฑ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลทุง่เขาหลวง อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48  ุ606991 1770219 นายเสาร์ สมสะอาด

299 2 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทุง่เขาหลวง อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 378218 1774857 นางรัศม ีแหล่งสนาม

300 3 เกษตรผสมผสานฟาร์มยางโทน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 377033 1765596 นายศักด์ิดา เขตกลาง

301 4 เกษตรผสมผสานวิถฟีาร์มปอหู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 378154 1768923 นายทองมว้น ตุ้มวัด

302 5 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 378735 1765016 นายอ านาจ โพนเมอืงหล้า

303 6 เกษตรผสมผสานนิโรจน์ฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลบึงงาม อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 381143 1768527 นายนิโรจน์ ภมูสิวาสด์ิ

304 7 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบึงงาม อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 379976 1767625 นางบานเยน็ ถิน่อบุล

305 8 การผลิตปุย๋ชีวภาพ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลมะบ้า อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 381158 1775227 นายบุญเสริม เครือน้ าค า

306 9 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลมะบ้า อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 381217 1775266 นางอ านวย พันธุรัตน์

307 10 เกษตรพอเพียงบัวหลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเหล่า อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 374999 176690 นายจ าเริญ นาวัลย์

308 11 เกษตรอนิทรียเ์หล่าหาด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเหล่า อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 374377 1765170 นายจ านงค์ วงค์สมศรี

309 12 เกษตรวิถอีนิทรียบ์้านสหราษฎร์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลเหล่า อ าเภอทุง่เขาหลวง จงัหวัดร้อยเอด็ 48 375885 176391 นางส ารวย ผันอากาศ
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โซน x y

1 เมอืงเลย 1 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกลูถัว่ชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 792172 1946411 นางมยรีุ ราชโยธา

2 2 ลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรบ้านหว้ยเหล็ก ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 777056 1946411 นายค าฟอง ด้วงออ่น

3 3 ศูนยเ์รียนรู้เล้ียงเพาะเนือ้ต าบลกกดู่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 779661 1950705 นายสมพาน สุพรมอนิทร์

4 4 บ้านไร่ยายบัวศรี ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลกกดู่ อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 780023 1950919 นางสาววราภรณ์ สร้อยโสม

5 5 แปลงใหญ่สับปะรด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลน้ าหมาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 786041 1938485 นายยงยทุธ ประวัง

6 6 อ าภาฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลเส้ียว อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 779985 1941460 นายวิชิต พิมพ์โคตร

7 7 เติมฝัน บ้านนาพอเพียง Organic Farming ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 791210 1932947 นายนลวัชร ค านุชิต

8 8 ศพก.เคร่ือขา่ยต าบลนาอาน สวนผักน้องภู ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลนาอาน อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 792814 1932227 นายณรงค์ วงค์ป้อง

9 9 ศูนยเ์กษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 787948 1925161 นายประวิทย ์รามศิริ

10 10 ศูนยย์างพาราตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่9 ต าบลนาดินด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 797709 1929683 นายธนภทัร์ ทองค าแสน

11 11 ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลนาดินด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 8001835 1934367 นายอาทิตย ์เหลาสุพะ

12 12 ศูนยเ์กษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลนาดินด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 804422 1951354 นายบุญแทน เหลาสุพะ

13 13 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่13 ต าบลนาดินด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 804487 1932325 นางบุษกร ทองจนัทร์

14 14 ศูนยเ์กษตรผสมผสานบ้านหว้ยมว่ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลนาดินด า อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 805200 1937372 นายเสวียน แกว้ไชยะ

15 15 ศูนยย์างพารารายยอ่ยเพือ่ประกอบอาชีพเสริม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลน้ าสวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 799635 1953219 นายบุญทอม นันทะศรี

16 16 แปลงใหญ่ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลน้ าสวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 800082 1951354 นายทองเพ็ชร ทาแกว้

17 17 ไร่วนธีร์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลน้ าสวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 802733 1945852 นายวิษณุ เพียเสนา

18 18 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียต์ าบลน้ าสวย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลน้ าสวย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 804487 1932325 นายวิโรจน์ ทิพราช

19 19 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 792234 1949937 นายวาสนา วรรณชัย

20 20 ศูนยเ์รียนรู้เศษฐกจิพอเพียงต าบลศรีสองรัก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมอืงเลย จงัหวัดเลย 47 786327 1951200 พันเอกพิชิต สัตถาผล

21 นาด้วง 1 นายถาวร บัวใหญ่รักษา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 48 181761 1935795 นายถาวร บัวใหญ่รักษา

22 2 นางบุปผา ปัตตะโพธิ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 48 183150 1937880 นางบุปผา ปัตตะโพธิ์

23 3 นายสมรู้ ละครขวา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 817340 1935993 นายสมรู้ ละครขวา

24 4 นางสุปราณี มดืทับไทย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่9 ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 48 192270 1934658 นางสุปราณี มดืทับไทย

25 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านแสงอรุณ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 818287 1936148 นางออ๋ย โยทุม

26 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านแสงอรุณ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 818287 1936148 นางออ๋ย โยทุม

27 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 812032 1942665 นายนายบรรพต โทผาวงษ์

28 8 นายสุนันท์ บุตรโยจนัโท ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 814108 1940021 นายสุนันท์ บุตรโยจนัโท

29 9 นายบัวรินทร์ บุตรท้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 812731 1948363 นายบัวรินทร์ บุตรท้าว

30 10 วิสาหกจิชุมชนปุย๋อนิทรียช์ีวภาพบ้ายหว้ยปลาดุก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 814930 1951936 นายชาย เหล่าพิไล

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัเลย

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัเลย

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

31 11 นายหนูจนัทร์ ภาระกจิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลท่าสะอาด อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 811743 1938180 นายหนูจนัทร์ ภาระกจิ

32 12 นายบัวพันธ์ ทิพยสุ์วรรณ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลท่าสะอาด อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 810723 1936695 นายบัวพันธ์ ทิพยสุ์วรรณ

33 13 นายค าผัด ศรีนวนแสง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลท่าสวรรค์ อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 812952 1932042 นายค าผัด ศรีนวนแสง

34 14 นายบวร มจีนิดา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลท่าสวรรค์ อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 812765 1932258 นายบวร มจีนิดา

35 15 นายทองแดง วรรณชัย ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลท่าสวรรค์ อ าเภอนาด้วง จงัหวัดเลย 47 816380 1941040 นายทองแดง วรรณชัย

36 เชียงคาน 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโนนสว่าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 787454 1975422 นายเมตตา ทุมมาลา

37 2 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนบ้านน้อยร่วมใจ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 784962 1982020 นางจรูญ บานจมู

38 3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเล้ียงสัตว์บ้านท่านาจนัทร์เพือ่การท่องเทีย่ว ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 781348 1977502 นายสุวันชัย เสนาพรหม

39 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านพรหมมานุสรณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่9 ต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 784596 1963827 นางวิไลวรรณ ศรีคุณเมอืง

40 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านศรีโพนแท่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 793220 1972911 นายณรงค์ หดิกวย

41 6 กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมผีขนน้ า ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่14 ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 782791 1973997 นายวิชิต ท าทิพย์

42 7 แกว้เชียงคาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 781953 1975081 นางสุวัฒน์ ทันดา

43 8 กลุ่มพัฒนายางพาราเขาแกว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่13 ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 794865 1967953 นายประสาด บุดดา

44 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านตาดซ้อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 712922 1880641 นางสหวี กรมทอง

45 10 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 790342 1969801 นางส าลาน กรมทอง

46 11 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านวังอาบช้าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 790926 1970779 นางอาวร ชุมพล

47 12 ศูนยเ์รียนรู้อาชีพเสริมยางพาราบ้านกลาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 778160 1970250 นางสรรัตน์ แกว้สา

48 13 กลุ่มเกษตรเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 773150 1968246 นางนัด แกว้ค า

49 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 790764 1984197 นายทรงพล พัฒนไชย

50 15 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 790690 1984240 นายทรงพล พัฒนไชย

51 16 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลจอมศรี อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 790347 1964876 นายบินเด่ียว มลูหล้า

52 17 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรียช์ุมชนต าบลจอมศรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่7 ต าบลจอมศรี อ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 47 789699 1966016 นายอนุชาติ ศรีค า

53 ปากชม 1 แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ต าบลปากชม ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่12 ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 805487 1988331 นายเกตมณี แกน่ค า

54 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมบ่้านนาค้อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 804570 1989086 นางกวิตา กงสิมมา

55 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 804233 1990052 นางสาวอรอมุา ศิริจนัทร์

56 4 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 807568 1988261 นายล าดวน สมบัติ

57 5 ศูนยเ์รียนรู้ทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 806539 1988278 นายดุสิต สุพรมอนิทร์

58 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บ้านซ าไฮ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่7 ต าบลเชียงกลม อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 811183 1983567 นายอ ามอน อนิธิราช

59 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่บ้านหว้ยผักกดู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเชียงกลม อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 807323 1979887 นางมะลิวัลย ์เรืองเจริญ

60 8 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านหว้ยผักกดู ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลเชียงกลม อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 808897 1978848 นางสมยั วรรณชัย
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัเลย

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

61 9 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลเชียงกลม อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 808912 1978806 นางประชุม มงคลชัย

62 10 สวนบุตตะวงษ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลเชียงกลม อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 810279 19864244 นายใจยา บุตตะวงษ์

63 11 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงแพะต าบลหว้ยบ่อซืน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยบ่อซืน อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 48 183910 1954935 นายสังวาลย ์ศรีโยธา

64 12 ศูนยเ์รียนรู้ยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยบ่อซืน อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 815876 1967496 นายเบ็ญ มวีันค า

65 13 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนชาวสวนเมอืงเลย ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยบ่อซืน อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 48 182171 1961099 นางสาววนิดา บันดิฐพานิชย์

66 14 ไร่เทิงภทูับช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยบ่อซืน อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 48 185024 1954922 นายณัฏฐภทัร์ แดงรักษา

67 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหว้ยพิชัย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยพิชัย อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 813803 1995681 นางอรพิน นาสุริวงษ์

68 16 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรธรรมชาติ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยพิชัย อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 814752 1989712 นายน้อม ภาวนา

69 17 ท่องเทีย่วเชิงเกษตร ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยพิชัย อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 815742 1989658 นายอดุลย ์หว่านทอง

70 18 ศูนยเ์กษตรผสมผสานสุวรรณชัย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยพิชัย อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 813818 1995193 นางประดับ สุวรรณชัย

71 19 ศูนยเ์รียนรู้เทคโนโลยกีารเกษตรยคุใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 806162 1967411 นายบุญแกน่ ศรแกว้

72 20 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 805490 1968315 นางล าดวน ทองค า

73 21 แปลงใหญขา้วโพดเล้ียงสัตว์ต าบลชมเจริญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลชมเจริญ อ าเภอปากชม จงัหวัดเลย 47 805602 1968488 นายขาล ทันหา

74 ด่านซ้าย 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านน า้พุ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 728779 1907284 นายเอกวิทย ์สายแกว้เทศ

75 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลปากหมนั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลปากหมนั อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 733292 1932882 นายไกยสิทธิ์ เครือชัยสุ

76 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลนาดี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 729780 1924405 นายรณยทุธ สายใจ

77 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านนาเจยีงบ้านนาเจยีง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 736461 1923425 นางพัชรี เอีย่มประชา

78 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองอมุลัว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 739184 1917072 นายชัยนาท สุคงเจริญ

79 6 เกษตรแบบผสมผสานบ้านผักเน่า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลอปิุม่ อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 738111 1898218 นายสมควร ศิริ

80 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมแ่ละเศรษฐกจิพอเพียงบ้านน้ าเยน็ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 722573 1898124 นายเดิม ค านิมติร

81 8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปขงิบ้านหว้ยมุน่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 724184 1891333 นางนิยม กลุาชัย

82 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานและเศรษฐกจิพอเพียงบ้านทุง่เทิง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 733475 1892615 นางพัชรินทร์ เหมอืนศรีชัย

83 10 เกษตรทฤษฏใีหมบ่้านทุง่เทิง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 734144 1891372 นายอดุม อทุะเสน

84 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านวังยาว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลวังยาว อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 748206 1905286 นายอนุชา พิมพ์เสนา

85 12 ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้วชุมชนบ้านหนองผือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลนาหอ อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 47 727984 1917713 นายนพพร วังค า

86 นาแหว้ 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านบุง่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 719781 1934222 นายทรงศักด์ิ จนัสารี

87 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 715881 1935684 นายสมเพชร สารแสง

88 3 ศูนยเ์รียนรู้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 717913 1935927 นายอศิรากรณ์ พลธรรม

89 4 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุมชนที ่2 ต าบลนาแหว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลนาแหว้ อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 0 0 0 นายทรงศักด์ิ จนัสารี

90 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านแสงภา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลแสงภา อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 712090 1934794 นายบาย แกว้สุวรรณ
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัเลย

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

91 6 วิสาหกจิชุมชนไมก้วาดดอกหญ้าแสงภา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลแสงภา อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 711786 1934409 นางสุพัฒตา กมลรัตน์

92 7 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปมะคาเดเมยี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลแสงภา อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 712637 1939852 นางกลัยณัฏฐ์ พระศรีนาม

93 8 ไร่ลองเลย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลแสงภา อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 704240 1932702 นางสาวสุรีรัตน์ สิงหรั์กษ์

94 9 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุมชนที ่3 ต าบลแสงภา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลแสงภา อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 0 0 0 นางสาวสุรีรัตน์ สิงหรั์กษ์

95 10 ศูนยเ์รียนรู้ไมผ้ล ไมย้นืต้น พืชสมนุไพร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลแสงภา อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 713076 1936131 นายสมบัติ ทิดชิด

96 11 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลนาพึง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลนาพึง อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 718285 1930840 นายวิเชษฐ์ ฤทธิศักด์ิ

97 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาพึง อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 717285 1926646 นายเกรียงไกร พรมเวียง

98 13 ศูนยเ์รียนรู้การขยายพันธุ์พืช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาพึง อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 718025 1925922 นายเกรียงไกร พรมเวียง

99 14 ฟาร์มชุมชนบ้านนาพระ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลนาพึง อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 718372 1924613 นายประชัน สุขเสริม

100 15 ศูนยเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนาพึง อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 718312 1929461 นางบัวผัน สุพรหมอนิทร์

101 16 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงด้วงมะพร้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่2 ต าบลนามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 716778 1922655 นายทรงพิทักษ์ จนัอกัษร

102 17 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุมชนที ่4 ต าบลนามาลา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนามาลา อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 0 0 0 นายวิญญู เสนานุช

103 18 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงกุง้กา้มแดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 699583 1935947 นายทัศน์พล จนัทะคุณ

104 19 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ชุมชนที ่5 ต าบลเหล่ากอหก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 0 0 0 นายธนโชติ สิงหค์ า

105 20 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 700238 1939256 นางสมคิด ชาเชียงตุง

106 21 ศูนยเ์รียนด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลเหล่ากอหก อ าเภอนาแหว้ จงัหวัดเลย 47 699674 1934904 นางเพียรทอง สารพันธ์

107 ภเูรือ 1 กลุ่มแปลงใหญ่ไมด้อกไมป้ระดับต าบลหนองบัว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่8 ต าบลหนองบัว อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 746718 1930884 นางณัฐริกา ศรีสวัสด์ิ

108 2 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองบัว อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 754020 1934610 นายรุ่งสยาม สวัสดี

109 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านบวมหก ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหนองบัว อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 750913 1930184 นางต๋ิว ค าบุญ

110 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองบง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนองบัว อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 754430 1931827 นายสมเดช ไชยแสงกล้า

111 5 กลุ่มวิสาหจิชุมชนเหด็หอมสดบ้านหนองบง อืน่ๆ หมูท่ี่4 ต าบลหนองบัว อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 755435 1932818 นายวิชัย ชาวนา

112 6 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงโคเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลท่าศาลา อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 762738 1925777 นายแสวง ทองสุทธิ์

113 7 กลุ่มแปลงใหญ่แกว้มงักรต าบลร่องจกิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลร่องจกิ อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 743207 1921375 นางกติติกา ศรีบุรินทร์

114 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลร่องจกิ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลร่องจกิ อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 745285 1919603 นายทองใหม ่ภสูถาน

115 9 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านสองคอน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 755114 1920961 นายบุญหนัก ศรีบุรินทร์

116 10 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปมะคาเดเมยีนัทและไมผ้ลเมอืงหนาวบ้านโป่งกวาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 753476 1915717 นางกณัญานีย ์ทองปัน้

117 11 กลุ่มมะคาเดเมยีนัทบ้านหนิสอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลปลาบ่า อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 755341 1912452 นายวุฒิชัย พรมมานอก

118 12 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลลาดค่าง อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 742242 1934303 นายจนัทรักษ์ อาจสมบาล

119 13 กลุ่มเล้ียงโคบ้านโคผง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลสานตม อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 765197 1933808 นายอนุพงศ์ วงศ์ป้อง

120 14 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกาแฟหว้ยลาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลสานตม อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย 47 756673 1930523 นางทัศณี แสนปัดชา
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121 ท่าล่ี 1 วนเกษตรและการพึง่ตนเอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 755909 1946822 นางสาวพัชราพร หบีแกว้

122 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่าล่ี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 756910 1950376 นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ

123 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 755337 1942385 นางสาวสุมาลี ศรีบุรินทร์

124 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียป์รับทางเลือก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 756504 1946935 นายอทุิศ บุตรวิไล

125 5 ศูนยข์ยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 755740 1943321 นายเกษม สุทธิ

126 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองผือ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 758425 1952892 นายนายโกวิทย ์คุณมี

127 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 756183 1958482 นายสงกรานต์ จ ารูญศิริ

128 8 ศูนยฺเ์มล็ดพันธุ์ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 757785 1956618 นายบุญโฮม จนัทาตีด

129 9 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 758061 1952344 นายไพรวัลย ์กลุเทียนประดิษฐ์

130 10 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตไมด้อก ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 755038 1955693 นายสมบัติ ศรีเมอืง

131 11 ศูนยเ์รียนรู้อาชีพเสริมยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่10 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 757796 1955475 นายชยตุ โสภาวัฒน์

132 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 748599 1953088 นายกติิพัฒน์ เชื้อค า

133 13 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 750403 1954165 นางมณีุย ์ทองใบ

134 14 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 767166 1958772 ร้อยตรีเสียน มะโนศรี

135 15 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าล่ี จงัหวัดเลย 47 769535 1957775 นายประพงษ์ ศรีวิชา

136 วังสะพุง 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 795012 1915616 นายตุ่ย ไชยา

137 2 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่20 ต าบลทรายขาว อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 783488 1911238 นางสาวธนาภรณ์ แสนประสิทธิ์

138 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 805511 1914486 นายฉลาด บัวระภา

139 4 ศูนยเ์รียนรู้อาชีพเสริมยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 809649 1909284 นางส าพรรณ์ เส้ียวภเูขยีว

140 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 800351 1911728 นางนันทรีย ์ยอดสุวรรณ์

141 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่7 ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 814239 1907303 นายสุพล เพชรวิเศษ

142 7 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตออ้ยโรงงาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่18 ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 806823 1908378 นายจรีพงศ์ ทันวงษา

143 8 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่20 ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 807130 1907459 นายสง่า ขนัค า

144 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลปากปวน อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 793336 1923521 นายไฉน ศรีกระบุตร

145 10 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลปากปวน อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 793673 1919042 นายสุรักษ์ ชาภกัดี

146 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 804599 1921486 นายปรีชา การมงคล

147 12 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลผาบิง้ อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 789336 1907526 นายสมพงษ์ อปุรีที

148 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลผาบิง้ อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 792706 1908171 นายไพฑูรย ์วระคันทัก

149 14 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรแบบผสมผสานบ้านน้อยคีรี ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่15 ต าบลโคกขมิน้ อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 803427 1898590 นายเดชณรงค์ บงแกว้

150 15 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโคกขมิน้ อ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 47 807701 1898786 นายสังวาลย ์สุต้น
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151 ภกูระดึง 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลศรีฐาน อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 805079 1867689 นางวรัศรา ค าเรืองศรี

152 2 สวนพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต าบลศรีฐาน อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 0 0 นายเหลาทอง กนัโส

153 3 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกไผ่และเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลศรีฐาน อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 801796 1862219 นางหนูจนัทร์ วงเลิง

154 4 วิสาหกจิชุมชน รุ่ง เลย ฟูดส์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลผานกเค้า อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 48 185496 1861517 นางสาวรุ่งทิพย ์ตาปู่

155 5 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลิตภณั ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลผานกเค้า อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 48 186159 1867838 นางเดือน พรมนิล

156 6 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่9 ต าบลผานกเค้า อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 48 186535 1868748 นายคงอ าคา โสมเกตุรินทร์

157 7 ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลภกูระดึง อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 805923 1863293 นายสุพรรณ อนิทรบุตร

158 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลภกูระดึง อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 807195 1866724 นายประยทุธ หบีแกว้

159 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลภกูระดึง อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 806527 1866441 นายมนัสชัย ผลแสงสี

160 10 ศูนยเ์รียนรู้การประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่15 ต าบลภกูระดึง อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 805820 1874595 นายสวิก ไสยนัต์

161 11 กลุ่มผู้ปลูกยาสูบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลภกูระดึง อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 805923 1863293 นายสุภาพ ครสิงห์

162 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลภกูระดึง อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 804912 1870420 นางอนมยั บุดดาเวียง

163 13 สวนผาสุข อยูอ่ยา่งพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลหว้ยส้ม อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 0 0 นายสุขฤทัย ผานุช

164 14 ศูนยเ์รียนรู้ยางพาราตามปรัญชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยส้ม อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 813529 1880431 นายประยรู โอดจบี

165 15 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยส้ม อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 815100 1869922 นายประสาร ขยนัท า

166 16 ศูนยเ์รียนรู้ด้านโคเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยส้ม อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 811736 1875066 นางฉวีววรณ สายแวว

167 17 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้เล้ียงเป็ดเทศ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยส้ม อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 811736 1875066 นางฉวีวรรณ สายแวว

168 18 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเหด็โรงเรือนและการปลูกผักไร้ดิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยส้ม อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 812740 1870987 นายจรัล สุดคง

169 19 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยส้ม อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 นายบุญยฤทธิ์ ทองแสง

170 20 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยส้ม อ าเภอภกูระดึง จงัหวัดเลย 47 นายธนบูรณ์ ชัยเสน

171 ภหูลวง 1 ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลภหูอ อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 777042 1890235 ว่าทีร้่อยตรีสมภมู ิคะสุวรรณ

172 2 ศูนยป์ราชญ์เกษตรอนิทรีย์ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่8 ต าบลภหูอ อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 784953 1898038 นายจรัญ แสนวงค์

173 3 ศูนยเ์รียนรู้แปรรูปกล้วย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลภหูอ อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 784162 1898762 นายบุญถม นามอดุทา

174 4 ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตรนวัตวิถภีหูลวง ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลภหูอ อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 781295 1895890 นางทองค า ขนัตี

175 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานภหูลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลภหูอ อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 781791 1897878 นายทรงศิลป์ แสนโคตร

176 6 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มผู้เล้ียงโค ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลหนองคัน อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 784792 1895582 นายนิพน ศรีทองแท้

177 7 ศูนยป์ราชญ์เกษตรอนิทรีย์ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่1 ต าบลหนองคัน อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 787697 1897886 นายไพบูรณ์ ปาระมี

178 8 เกษตรผสมผสานหนองคัน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองคัน อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 786800 1895552 นางกนกพร เอีย่มนูน

179 9 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองคัน อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 784462 1895061 นายภยัมะณี ท่าดี

180 10 ศูนยเ์กษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยสีเสียด อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 789881 1901497 นางกล่ินร่ า กองแกว้
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

181 11 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มท าไร่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยสีเสียด อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 793940 1899635 นางค าแพง เดชวงศิลป์

182 12 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยสีเสียด อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 790578 1901203 นายส ารวย ทอกไข

183 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลเลยวังไสย ์อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 774509 1887971 นายผัด ล านัย

184 14 ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติภหูลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเลยวังไสย ์อ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 771994 1888556 นายแสวง ดาปะ

185 15 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงฟากเลย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแกง่ศรีภมู ิอ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 786374 1894866 นายประเวช อนิทร์ชัยศรี

186 16 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลแกง่ศรีภมู ิอ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 786374 1894866 นายทศพร ขนัตี

187 17 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงโคเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลแกง่ศรีภมู ิอ าเภอภหูลวง จงัหวัดเลย 47 786595 1894409 นางนิอร อภยัแสน

188 ผาขาว 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 47 815418 1887017 นางเตือนใจ สุขประเสริฐ

189 2 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองอเีปีย้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 186225 1888459 นายธงไชย แกว้พิภพ

190 3 หมอดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 47 813046 1884244 นายประยรู สุขสบาย

191 4 โอ ฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้เร่ืองเหด็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 194462 1883150 นายสมคิด บุญกว้าง

192 5 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 47 818070 1887454 นายธีระศักด์ิ วงษ์นิคม

193 6 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 47 812549 1888277 นายกงใจ พันบุญมา

194 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านดงน้อย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลผาขาว อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 47 815432 1887025 นายด าเนิน ศรีวิชา

195 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศูนยข์ยาย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลท่าช้างคล้อง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 187287 1887213 นางสาวรนิภา ลานนท์

196 9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตปุย๋ปุย๋อนิทรียบ์้านหนองแต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่9 ต าบลท่าช้างคล้อง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 188482 1879401 นายวิชัย ศรีสุภา

197 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มตัดเยบ็เส้ือผ้าหวัขวัว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลท่าช้างคล้อง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 193343 1889400 นางค ากอง ชิณมาตย์

198 11 กลุ่มเล้ียงแพะเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลท่าช้างคล้อง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 188645 1880482 นายนายณัฏฐวัฒน์ สินทร

199 12 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลท่าช้างคล้อง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 189488 1883088 นายถนอม ผาวิชัย

200 13 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลท่าช้างคล้อง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 193756 1886057 นายอบุล ลาดเพ็ง

201 14 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มสร้างอาชีพและพัฒนาเกษตรกรทางเลือกใหม่ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 47 818384 1877452 นายหนูเยีย่ม ค าลา

202 15 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มปุย๋อนิทรียช์ีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่13 ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 183202 1887815 นายแสน พรมเวียง

203 16 ศูนยเ์รียนรู้ระบบน้ าเพือ่การเกษตรบ้านซ ากกค้อ ศูนยเ์รียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอยา่งรู้คุณค่า หมูท่ี่7 ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 47 817715 1894058 นายณรงค์ สมบัติมี

204 17 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 188089 1889181 นางพรพิศ แกว้พิภพ

205 18 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 180536 1881110 นางประภา นิม่วิลัย

206 19 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 180893 1882193 นายเฉลียว ค ายงั

207 20 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเหด็และปลูกผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 186213 1887550 นางพัชรา แกว้พิภพ

208 21 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มสตรีผู้ทอเส่ือกกบ้านสันติภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 187900 1894069 นางสังเวียน วงษา

209 22 วิสาหกจิชุมชนทอผ้าฝ้ายและแปรรูปเพือ่จ าหน่าย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 187204 1894014 นางสมภาร บุษบก

210 23 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 48 187802 1894340 นายพิเชษฐ์ วิเชียรดี
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัเลย

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

211 24 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านเพิม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านเพิม่ อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 47 810743 1893036 นางพันปี ดีสม

212 25 ยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลบ้านเพิม่ อ าเภอผาขาว จงัหวัดเลย 47 810042 1897066 นายอสิระ นามวงศ์

213 เอราวัณ 1 การเล้ียงปลาน้ าจดื ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่13 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 809458 1923339 นายแดง วงษา

214 2 การเล้ียงปลาน้ าจดื ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 811083 1924139 นายสมพงษ์ สินพร

215 3 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตปุย๋หมกับ้านหวัฝาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 815137 1923982 นายสมพงษ์ สินพร

216 4 การเล้ียงไส้เดือน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่16 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 812474 1924084 นายสมพงษ์ สินพร

217 5 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 806974 1921612 นางนงค์รัก ตะนะสอน

218 6 ศูนยเ์รียนรู้ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 816131 1925132 นายเพียรศิลป์ เพียภู

219 7 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์อ าเภอเอราวัณ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 808400 1917227 นางสาวมรรณฑนา สะดาแนน

220 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 807800 1925888 นายวิษณุ กจุะพันธ์

221 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต.เอราวัณ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 807800 1925888 นายเทพกร วารี

222 10 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลเอราวัณ อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 808342 1926980 นายสุเจตน์ พงศานนท์

223 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลผาอนิทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 816280 1912384 นายณัฐกฤต สิมะลี

224 12 กลุ่มผลิตปุย๋บ้านขวัไมแ้ดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลผาอนิทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 814806 1922065 นายทองจา่ย ศรีบุรินทร์

225 13 จดุเรียนรู้เกษตรกรฃาวสวนยางรายยอ่ยเพืป่ระกอบอาชีพเสริม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลผาอนิทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 814914 1918790 นายสุริพล พันทาโฮม

226 14 กลุ่มแมบ่้านผาซ าบอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลผาอนิทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 816552 1911100 นางสุดาทิพย ์จตุัเรศ

227 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านผาซ าบอน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลผาอนิทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 816762 1911209 นางเกศรินทร์ พวงทวี

228 16 กลุ่มปุย๋อนิทรียบ์้านเอราวัณ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลผาอนิทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 813371 1912590 นายธวัชชัย บุญมาพัด

229 17 กลุ่มผู้ปลูกมนัส าปะหลัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลผาอนิทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 813222 1912662 นางขวัญใจ จตุัเรศ

230 18 การเล้ียงปลาน้ าจดื ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลผาสามยอด อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 48 183093 1910261 นายณรงค์ ขึน้ภเูขยีว

231 19 สวนเกษตรเพือ่การเรียนรู้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลทรัพยไ์พวัลย ์อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 813731 1098274 นางสาวสุภคัร ค าพะแย

232 20 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนยางพารา2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลทรัพยไ์พวัลย ์อ าเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 47 815337 1904257 นายบัวเรียน สาระค า

233 หนองหนิ 1 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านโคกสว่าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 801796 1891277 นายวาด ชัยพิลา

234 2 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋บ้านโคกสว่าง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 801796 1891277 นายวาด ชัยพิลา

235 3 กลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านหลักร้อยหกสิบ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 805092 1891924 นางสุภาพร จ าปาขาว

236 4 กลุ่มจกัสานบ้านลานมนั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 805827 1889695 นางสารภ ีศิริพันธะ

237 5 ศูนยเรียนรู้เกษตรกร 4.0 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหนองหนิ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 790796 1886492 นายราชันย ์ปัดกอง

238 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน บ้านไร่พวย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 805335 1888753 นายวินัย ศิลามมุเอก

239 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน บ้านซ าทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 805992 1888215 นางกานดา เสง่ียม

240 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 809976 1883729 นายเฉลิมชัย อนิทรชัยศรี
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พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัเลย

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

241 9 กลุ่มแมบ่้านผลิตและแปรรูปกล้ายบ้านน้อยสามคัคี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 807490 1882961 นางณัฐหทัย สตานิคม

242 10 กลุ่มเกษตรกรปลูกหมอ่นเล้ียงไหม ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่1 ต าบลตาดขา่ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 807170 1883497 นายธีระ ภมูมิาลา

243 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปาล์มน้ ามนั บ้านผาหวาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 790470 1882028 นายประดิษฐ์ อาจแกว้

244 12 การเล้ียงปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 0 0 นายอทิธิ ค ามา

245 13 การเล้ียงปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 0 0 นายสมทรง พรมดี

246 14 การเล้ียงปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่14 ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 0 0 นายชนะ ชมภทูัส

247 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านปวนพ-ุทุง่โพธิ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 796961 1890758 นายบรรทัด สุปันโน

248 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 798251 1891610 นายกาย ศรีจนัทะ

249 17 กลุ่มปลูกพืชผักและผลไมภ้ายใต้ระบบโรงเรือน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 789456 1885407 นายทักษิณ นนทะลัย

250 18 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนท่องเทีย่ววิถชีุมชนภผูาฝ้าย ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 47 790796 1886492 นายพีรพัฒน์ มาตรผาง
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โซน x y

1 เมืองสกลนคร 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลขมิน้ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 48 393263.2 1911354 นายทองผสม ผ่านสุวรรณ

2 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลง้ิวด่อน อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 48 411215 1890449 นายสมจิตร นนัทะแพง

3 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานและเทคโนโลยีการจัดการน้ าทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 48 17269361 104143896 นายสิทธศัิกด์ิ พุ้ยมอม

4 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 48 412346 1891752 นายสิทธิ์สมัย จันทรังษี

5 5 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรแบบผสมผสาน(อินทผลัม) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลดงชน อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 48 421489 1888459 นายนนัทวชัร โคตรวงค์

6 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 48 419056 1894800 นางสมัย เกษมสานต์

7 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองลาด อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 48 397064 1915850 นางประกายแก้ว แก้วดี

8 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ไม้ดอก) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 48 407439 1901472 นายพนม ปญัญาไว

9 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรแบบผสมผสาน(มันฝร่ัง) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่ 2 ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 48 424826 1894558 นางอ าพร บญุร่วม

10 กุสุมาลย์ 1 ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลกุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 427590 1916340 นางศิริพร ธวิะโต

11 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี่ 1 ต.กุสุมาลย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลกุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 428987 1915089 นางวราภรณ์ โยลัย

12 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืขชุมชนต าบลกุสุมาลย์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลกุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 429122 1915920 นายอ่อนศรี ตีผาลาด

13 4 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู ่3 ต าบลนาโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 426225 1921833 นายบ ารุง วดัแผ่นล า

14 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลนาเพียง อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 413371 1919835 นายบญุชู สิมสินธ์

15 6 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลนาเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลนาเพียง อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 416483 192951 นายหวาด อิม่บึุญสุ

16 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลนาเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนาเพียง อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 414670 1922754 นายสุรศักด์ิ สาธยิากุล

17 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลนาเพียง อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 413371 1919835 นายบญุชู สิมสินธ์

18 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู ่15 ต าบลโพธไิพศาล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 436126 1921802 นางศรีอ าภร แซ่ต้ัง

19 10 ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่4 ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 0 0 นายเลาไพ วระกัน

20 11 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู ่2 ต าบลโพธไิพศาล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 435908 1921349 นายนรง ฮาดทกัษ์วงศ์

21 12 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลอุม่จาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลอุม่จาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 405431 1915297 นายธนศักด์ิ ชัยฮาด

22 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลอุม่จาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลอุม่จาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร 48 405586 1917763 นายถอง ชัยปญัหา

23 กุดบาก 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 376125 1893094 นายโกสินทร์ ดาบลาอ า

24 2 ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรกุดบาก จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 374119 1889465 นายไพบลูย์ ถานะลุน

25 3 ศูนย์ ศพก.เครือข่าย (กุดบาก) อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 372609 1889142 นางนราทพิย์ ดาบพลอ่อน

26 4 ศูนย์ ศพก.เครือข่าย (กุดบาก) อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 373092 1885047 นายเชิดเกียรติ พองพรหม

27 5 ศูนย์ ศพก.เครือข่าย (นาม่อง) อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 388712 1890058 นางอัจฉรีย์ ถาปนัแก้ว

28 6 ศูนย์ ศพก.เครือข่าย (นาม่อง) อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่18 ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 382976 1896283 นางมาลา ตุพิลา

29 7 ศูนย์ ศพก.เครือข่าย (นาม่อง) อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 379138 1895547 นายวสุิทธิ์ สุวรรณชัยรบ

30 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย)ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่14 ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 383491 1893902 นางอุมาพร เทงิจันทกึ

31 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่18 ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 382596 1894038 นายหสัดี เหลาแตว

32 10 ศูนย์ ศพก.เครือข่าย (นาม่อง) อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 380366 1885970 นายวนัชัย พิลาจันทร์

33 11 ศูนย์ ศพก.เครือข่าย (นาม่อง) อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 380912 1886100 นายพลวฒัน ์โถดาสา

34 12 ศูนย์ ศพก.เครือข่าย (กุดไห) อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 366918 1893483 นายพิเชษฐ์ ริก าแง

ที่อยู่
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสกลนคร

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

35 13 ศูนย์ ศพก.เครือข่าย (กุดไห) อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร 48 372926 1895019 นายสุพจน ์นพิรรัมย์

36 พรรณานคิม 1 พืชผัก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 48 375688 1919573 นางกุหลาบ กางทอง

37 2 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 48 385677 1917434 นายเวยีงชัย วงค์ค าแก้ว

38 3 ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่7 ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 48 391421 1914507 นางสาวกิตติยา ศรีวรกิจ

39 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลพอกนอ้ย อ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 48 385298 1914696 นายอัศวนิ ไชยบตัร

40 5 กล้วยหอมทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่15 ต าบลนาหวับอ่ อ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 48 389616 1906249 นายทรงศักด์ิ ปญัญาประชุม

41 6 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลไร่ อ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 48 382397 1909753 นางหลักศรี ตาวงษ์

42 7 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลช้างมิง่ อ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 48 371761 1919342 นายทศันณ์รงค์ อัมราช

43 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลนาใน อ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 48 368846 1905737 นายทว ีเรือริรักษ์

44 9 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลสวา่ง อ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 48 391229 1918347 นายอารมย์ สอนสมนกึ

45 10 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบะฮี อ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 48 378867 1922489 นายสมคิด แววมณี

46 11 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเชิงชุม อ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 48 396902 1924691 นายนายเสนอ โคตรพรม

47 พังโคน 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.พังโคน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร 48 363444 1924544 นายไมตรี อุปสัย

48 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร 48 363493 1924612 นายกิตติ สมัย

49 3 วสิาหกิจชุมชนพ่อแม่ท าลูกช่วยขาย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลม่วงไข่ อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร 48 361027 1927801 นายสุพรรณ แสนทวสัีตย์

50 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลแร่ อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร 48 369054 1917803 นายบญุเทยีน สุขไชยสงค์

51 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลแร่ อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร 48 368685 1916908 นายพรสวรรค์ พานพินจิ

52 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่14 ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร 48 370800 1922415 นายเครือ สุวรรณชัยรบ

53 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร 48 369538 1928571 นางพัชร์อริญ แตงโต

54 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลต้นผ้ึง อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร 48 374312 1925400 นางมณีวนั พรมกสิกร

55 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลต้นผ้ึง อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร 48 376038 1933045 นางดอกไม้ ศรีจันทร์

56 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลต้นผ้ึง อ าเภอพังโคน จังหวดัสกลนคร 48 341628 1905000 นางฤทยั พรมกสิกร

57 วาริชภมูิ 1 นายสมพัด สอนนชุาติ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่17 ต าบลวาริชภมูิ อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 358307 1902789 นายสมพัด สอนนชุาติ

58 2 นายยอดชาย บญุรักษา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลวาริชภมูิ อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 356300 1906264 นายยอดชาย บญุรักษา

59 3 นายบวัลี ไพค านาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลวาริชภมูิ อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 346948 1908247 นายบวัลี ไพค านาม

60 4 นายชัยวนั ราชชมภู ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่12 ต าบลวาริชภมูิ อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 351194 1907701 นายชัยวนั ราชชมภู

61 5 นายวรีะพงษ์ ศรีพรหมษา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลวาริชภมูิ อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 356523 1908561 นายวรีะพงษ์ ศรีพรหมษา

62 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลปลาโหล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 346306 1911785 นายวฒิุไกร ปดัสา

63 7 นายละยอม ทศัมี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลปลาโหล อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 362511 1917723 นายละยอม ทศัมี

64 8 นางมะลิวลัย์ สารพัฒน์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 348364 1914468 นางมะลิวลัย์ สารพัฒน์

65 9 บา้นดอนยาวใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 344192 1913805 นางเพลินพิศ ไตรทพิย์

66 10 นายสรสิน มิง่มิตร ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลค าบอ่ อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 347801 1898615 นายสรสิน มิง่มิตร

67 11 บา้นภวูงใหม่พัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลค าบอ่ อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 342722 1902755 นายทรงธรรม พานโฮม

68 12 ศุุนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลค าบอ่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลค าบอ่ อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 350490 1909155 นายสิงหเ์สนห่ ์ราชค า
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ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสกลนคร

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

69 13 นายทองสูน ภาวงค์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่16 ต าบลค าบอ่ อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 344897 1900292 นายทองสูน ภาวงค์

70 14 นายกิตติ แพงศรี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลค้อเขียว อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร 48 345065 1910355 นายกิตติ แพงศรี

71 นคิมน้ าอูน 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียไร่นาสวนผสมดงสวา่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนคิมน้ าอูน อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวดัสกลนคร 48 357676 1897043 นางจิราพร พจนา

72 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนคิมน้ าอูน อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวดัสกลนคร 48 360862 1904285 นางสาวค าสัน ศิริพัฒน์

73 3 วสิาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวไม้ไผ่ บา้นสูงเนนิ ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลนคิมน้ าอูน อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวดัสกลนคร 48 361138 1901471 นายกฤษฎา วงศ์ประทมุ

74 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส .ฤทธธิรรมฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองปลิง อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวดัสกลนคร 48 364339 1900934 นายนายสุรศักด์ิ ฤทธธิรรม

75 5 แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองปลิง อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวดัสกลนคร 48 365914 1901528 นายวนัชนะ ไพค านาม

76 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ พอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองปลิง อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวดัสกลนคร 48 366854 1898830 นายประสงค์ แสนค า

77 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองปลิง อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวดัสกลนคร 48 363452 1901555 นายหงษ์ทอง ข่วงทพิย์

78 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองปลิง อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวดัสกลนคร 48 365015 1901862 นายประทนิ วงศ์ประทมุ

79 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นนาวารินทร์ฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองบวั อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวดัสกลนคร 48 377112 1897159 นางสาววารินทร์ ศิริบตุร

80 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอดพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสุวรรณคาม อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวดัสกลนคร 48 361135 1897168 นายพงษ์อมร ดาบพิมพ์ศรี

81 วานรนวิาส 1 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มบา้นเกษตรทฤษฎใีหม่ไทวานรนนิวิาส ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวานรนวิาส อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 367672 1950299 นายวรวจิิตร แก้วอุดร

82 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลวานรนวิาส ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลวานรนวิาส อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 361965 1952519 นางสาวค าไพ สวงนศิลป์

83 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเด่ือศรีคันไชย2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเด่ือศรีคันไชย อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 0 366431 1929842 นางเจริญศิลป ์ฝ่ายรีย์

84 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเด่ือศรีคันไชย1 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่12 ต าบลเด่ือศรีคันไชย อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 362836 1931071 นายทกัษิณ โพธศิรีชัย

85 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลขัวก่าย ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลขัวก่าย อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 374332 1946188 นายธนกฤต แก้วกาวี

86 6 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์เกษตรบา้นตาดโตนใหม่พัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่21 ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 373860 1937264 นายสันติอโศก บตุรสุวรรณ

87 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลหนองสนม ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 377029 1943928 นายสมบติั จ าปาชัย

88 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลคูสะคาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 353643 1961359 นายอภชิาติ พรหมอารักษ์

89 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลธาตุ1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่20 ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 0 363554 1944851 นายบญุยืน พรมภกัดี

90 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลธาตุ2 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่22 ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 356981 1953104 นายสอ ก าสี

91 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลหนองแวง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลหนองแวง อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 366945 1964631 นายบญุรบ สุนไตร

92 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลศรีวชิัย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลศรีวชิัย อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 360793 1942275 นายสุดใจ ฮวดศรี

93 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลนาซอ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลนาซอ อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 376611 1952604 นายแทง่ ปงัอุทา

94 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลอินทร์แปลง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลอินทร์แปลง อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 348711 1966799 นายองอาจ ประจันทะศรี

95 15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลคอนสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 363087 1947216 นายธรีะยุทธ คุณสมบติั

96 16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลกุดเรือค า ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลกุดเรือค า อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 354217 1963542 นายสมพงษ์ กาลสุข

97 17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลหนองแวงใต้ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่9 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 48 360294 1962969 นางพิสมัย โพธสิวา่ง

98 ค าตากล้า 1 การจัดการไร่นา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 48 367076 1973641 นายประสิทธิ์ โพธริาช

99 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 48 364676 1969283 นายประจักษ์ ศรีสุราช

100 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่7 ต าบลหนองบวัสิม อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 48 384478 1972525 นายธนวสิ กะนะฮาด

101 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่15 ต าบลหนองบวัสิม อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 48 377710 1976410 นายโยธนิ จันทร์ชัยภมูิ

102 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลนาแต้ อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 48 364212 1979170 นายวชิัย กองวงค์
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสกลนคร

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

103 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลนาแต้ อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 48 363687 1974555 นายประมวลชัย ทองใส

104 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(การผลิตมะนาว) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลแพด อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 48 374773 1960466 นายสมศักด์ิ พลศักด์ิขาว

105 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลแพด อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 48 380679 1967668 นายดนยั แก้วทน

106 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลแพด อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 48 372481 1964351 นายสดใส ภผัูนผิน

107 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต าบลแพด อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 48 374664 1964183 นายอนนัต์ สมีแจ้ง

108 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลแพด อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร 48 374664 1964183 นางวาสนา เสนห่ดี์

109 บา้นม่วง 1 เครือข่าย ศพก.ต าบลม่วง 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลม่วง อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 346751 1971985 นายเมธ ีหมืน่พรมไพร

110 2 เครือข่าย ศพก.ต าบลดงหม้อทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลดงหม้อทอง อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 342098 1984009 นางค าภา แก้วดี

111 3 เครือข่าย ศพก.ต าบลดงเหนอื ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลดงเหนอื อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 348493 1989509 นายทวศัีกด์ิ ฉัตรทอง

112 4 เครือข่าย ศพก.ต าบลดงหม้อทองใต้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 337018 1988387 นายภพรัตน ์หนองขุน่สาร

113 5 ศดปช.ต าบลหว้ยหลัว ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยหลัว อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 332614 1974147 นายบ ารุง อินทนาม

114 6 เครือข่าย ศพก.ต าบลหว้ยหลัว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยหลัว อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 332614 1974147 นายประวนิ สงกาผัน

115 7 ศจช.ต าบลหว้ยหลัว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยหลัว อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 332614 1974147 นางสาวเครือวลัย์ ทมจีน

116 8 เกษตรกรต้นแบบมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 335635 1972213 นายพรชัย โคตปะโค

117 9 เครือข่าย ศพก.ต าบลโนนสะอาด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 353813 1983936 นายชวณัวชิญ์ ศรีประไหม

118 10 เครือข่าย ศพก.ต าบลหนองกวั่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหนองกวั่ง อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 345570 1967499 นางวจิิตรา ใสล าเพาะ

119 11 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลบอ่แก้ว อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 336323 1976430 นายวษิณุ เสคต

120 12 เครือข่าย ศพก.ต าบลบอ่แก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบอ่แก้ว อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 351816 1979862 นายจรุงศักด์ิ หนมูอ

121 13 เครือข่าย ศพก.ต าบลบอ่แก้ว 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบอ่แก้ว อ าเภอบา้นม่วง จังหวดัสกลนคร 48 357920 1972863 นายสมพงษ์ จิตเจริญ

122 อากาศอ านวย 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายต าบลอากาศ(นอก) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่19 ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 48 390980 1947980 นายบวัภา เข็มอุทา

123 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายต าบลอากาศ(ใน) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 48 390895 1945070 นายพรศิลป ์เพริศแก้ว

124 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิามประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายต าบลโพนแพง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลโพนแพง อ าเภออากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 48 388976 1938349 นางอรอนงค์ คิอินธิ

125 4 ศพก.เครือข่ายต าบลวาใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 48 386649 1948928 นายบญุจันทร์ สุวรรณจันนทร์

126 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายต าบลโพนงาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 48 391050 1954862 นายอัษฎาวฒิุ ผ่องใสศรี

127 6 ศุนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายต าบลโพนงาม(บา้นเสาวดั) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 48 389670 1960303 นายณัฐวฒิุ ไชยดวง

128 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายต าบลทา่ก้อน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลทา่ก้อน อ าเภออากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 48 390703 1962856 นายทว ีขอบไชยแสง

129 8 ศพก.เครือข่ายต าบลนาฮี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนาฮี อ าเภออากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 48 381185 1962305 นายประสิทธิ์ บพุศิริ

130 9 ศพก.เครือช่ายต าบลบะหวา้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบะหวา้ อ าเภออากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 48 384228 1932134 นายล าไพ ผากงค า

131 10 ศพก. เครือข่ายต าบลสามัคคีพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวดัสกลนคร 48 392921 1956379 นายนเรศ ไตรวงค์ย้อย

132 สวา่งแดนดิน 1 ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่24 ต าบลสวา่งแดนดิน อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 333707 1929556 นายภริมย์ แสนโชติ

133 2 ศูนย์ข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลสวา่งแดนดิน อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 337104 1933900 นายเศวต ชืน่บญุ

134 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นต้าย อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 329227 1928045 นายรณกรณ์ อันยะบาล

135 4 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่1 ต าบลบงเหนอื อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 321389 1917165 นายศุภมิตร ชัยนา

136 5 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหนองหลวง อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 321389 1917165 นายจันทร ก้อนค า
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสกลนคร

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

137 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืช ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลบงใต้ อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 336040 1945906 นายบญุไทย สีโมสาร

138 7 ศูนย์เรียนรู้หวาย,ไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลค้อใต้ อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 325588 1920894 นางดวงเศษ ธมิะสาร

139 8 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลพันนา อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 347421 1923609 นายศรีจันทร์ ชนะมาร

140 9 ศูนย์เครือข่ายฯ ต าบลแวง ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่7 ต าบลแวง อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 354739 1927460 นายปราโมช สิทธพิรหม

141 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลทรายมูล อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 345338 1935338 นายจักรพงษ์ สุรเสียง

142 11 ศูนย์ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลธาตุทอง อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 346785 1932633 นายศักด์ิชัย แสนวลัิย

143 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลบา้นถ่อน อ าเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร 48 332403 1940837 นายวชิัย มณีชม

144 ส่องดาว 1 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร 48 334105 1916198 นางวรางคณา หอมไสย

145 2 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทา่ศิลา อ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร 48 326354 1910299 นายธนเศรษฐ จตุเทน

146 3 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลทา่ศิลา อ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร 48 325257 1913042 นายสุนทร แสงมนตรี

147 4 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลทา่ศิลา อ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร 48 325831 1911739 นางค าปนู ผาญแสนเสาร์

148 5 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร 48 340087 1921013 นางนกเอีย้ง หนสีู

149 6 กลุ่มผู้ปลูกเหด็ฟางบา้นดงแสนตอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร 48 345692 1920011 นางถาวร มิง่มาตร

150 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลวฒันา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลวฒันา อ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร 48 345236 1917615 นายเวนิ คุณสูง

151 8 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลปทมุวาป ีอ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร 48 334866 1913182 นายศราวธุ อุตหลุด

152 9 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลปทมุวาป ีอ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร 48 335064 1913725 นายโกวทิย์ ค าภแูสน

153 10 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลปทมุวาป ีอ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร 48 342271 1915543 นายเกษแก้ว มุกดาพรรณ

154 11 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลปทมุวาป ีอ าเภอส่องดาว จังหวดัสกลนคร 48 337917 1914010 นายทรงศิลป ์แสงกล้า

155 เต่างอย 1 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอเต่างอย9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 48 414432 1877656 นายภาษิต งอยผาลา

156 2 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอเต่างอย10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 48 413754 1878663 นายประยงค์ เภาโพธิ์

157 3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอเต่างอย1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 48 409819 1885040 นางจันทร์สุดา แสนพงษ์

158 4 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอเต่างอย2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 48 409489 1885250 นายอาวธุ พิชัยค า

159 5 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอเต่างอย3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบงึทวาย อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 48 410099 1888640 นายวนิยั อาจจ านงค์

160 6 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอเต่างอย4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 48 408288 1879616 นายอุไรรัตน ์พิชัยค า

161 7 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอเต่างอย5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 48 408177 1880079 นางพรศรี อ่อนจงไกร

162 8 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอเต่างอย6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 48 406922 1876214 นางบวัทอง เคะนะอุ่อน

163 9 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอเต่างอย11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 48 411258 1876579 นางชวนชม พรหมสาขา ณ สกลนคร

164 10 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอเต่างอย7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 48 415294 1875312 นายพรรณเชษฐ์ ทพิย์เสนา

165 11 ศูนย์เครือข่าย ศพก.อ าเภอเต่างอย8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลจันทร์เพ็ญ อ าเภอเต่างอย จังหวดัสกลนคร 48 411139 1875134 นายล าดวน งอยผาลา

166 โคกศรีสุพรรณ 1 นายสวา่ง ธนะค าดี ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่4 ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 423153 1882449 นายสวา่ง ธนะค าดี

167 2 ศพก.ตองโขบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 421664 1883535 นายทรงศักด์ิ ทว่มสูงเนนิ

168 3 ศดปช., ศขช. ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 425046 1881067 นายประพัฒน ์ชาไชย

169 4 นายเหรียญทอง พลราชม ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่1 ต าบลเหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 428067 1880547 นายเหรียญทอง พลราชม

170 5 นางอรพิน หมูวงค์ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่6 ต าบลเหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 426706 1876898 นางอรพิน หมูวงค์
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสกลนคร

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

171 6 นายยอดรัก ลีนาลาด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 427613 1881028 นายยอดรัก ลีนาลาด

172 7 นายธนกฤต แสนดวง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 427841 1892657 นายธนกฤต แสนดวง

173 8 ศพก.ด่านม่วงค า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 430100 1889608 นางพรสวรรค์ แสนเมือง

174 9 นายธวชัชัย ไชยวงศ์คต ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่1 ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 430769 1891307 นายธวชัชัย ไชยวงศ์คต

175 10 นายกานต์นวิฒัน ์แสงวงค์ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่2 ต าบลด่านม่วงค า อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 429314 1890290 นายกานต์นวิฒัน ์แสงวงค์

176 11 ศพก.แมดนาทม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลแมดนาทม่ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 432540 1883920 นายมะโน วงศ์ละคร

177 12 นายบญุรักษ์  บญุชาญ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่6 ต าบลแมดนาทม่ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนคร 48 432229 1883831 นายบญุรักษ์ บญุชาญ

178 เจริญศิลป์ 1 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นเหล่า อ าเภอเจริญศิลป ์จังหวดัสกลนคร 48 342656 1956665 นายโสรัจจะ การสอน

179 2 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลบา้นเหล่า อ าเภอเจริญศิลป ์จังหวดัสกลนคร 48 344473 1956567 นายศรีสุวรรณ อาวะสาร

180 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเจริญศิลป ์อ าเภอเจริญศิลป ์จังหวดัสกลนคร 48 346452 1939626 นายสมใจรักษ์ สุรารักษ์

181 4 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเจริญศิลป ์อ าเภอเจริญศิลป ์จังหวดัสกลนคร 48 350785 1941762 นายวชัระ แก้วก่า

182 5 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเจริญศิลป ์อ าเภอเจริญศิลป ์จังหวดัสกลนคร 48 349788 1946078 ร้อยโทนาว ีฮังโยธา

183 6 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป ์จังหวดัสกลนคร 48 343737 1949015 นายสุนทร ปิ่นใจ

184 7 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป ์จังหวดัสกลนคร 48 341894 1943701 นางไพจิตร หลักทอง

185 8 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป ์จังหวดัสกลนคร 48 355407 1932709 นายสุทศัน ์ชัยวเิศษ

186 9 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป ์จังหวดัสกลนคร 48 336438 1957892 นายหมุน ถินราช

187 10 ไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป ์จังหวดัสกลนคร 48 336063 1954184 นายสุดใจ มหาโล

188 11 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป ์จังหวดัสกลนคร 48 334866 1954636 นายประสงค์ มหาโล

189 โพนนาแก้ว 1 ศูนย์เรียนรุ้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตข้าวอินทรีย์ใหม่ไชยา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 428501 1898535 นายนวพลช์ นามวงค์

190 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการท าการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 435973 1907532 นายชัยณรงค์ ใยวงัหนา้

191 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นนาจาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 นายจักรพงษ์ ค าตลบ

192 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นวงัปลาเซือม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นโพน อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 นางงามละมัย ใยวงัหนา้

193 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นใหม่หนองผือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 421161 1911638 นายนาง แสนเพียง

194 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นนาแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 417351 1907032 นายปรีดา ศรีอาจ

195 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นหนองกระบอก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 นางดวงดาว สอนพิมพ์

196 8 ศูนย์เรียนรุ้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นปุ่ง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 428223 1900810 นายประเทยีน อุปคิ

197 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตไม้ผล (มะม่วง) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 424033 1907622 นายทองค า ทพิย์สุวรรณ์

198 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นนาตงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่9 ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 426895 1903732 นายประยาน แสงพรมชารี

199 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นนาตงนอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาตงวฒันา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 นายนะริน พรมเมือง

200 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นแปน้ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลบา้นแปน้ อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 นางทองพันธุ์ แสนปากดี

201 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นแปน้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นแปน้ อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 นายยุทธพงษ์ แดงลีทา่

202 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นโนนกุงพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเชียงสือ อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 431344 1892500 นายน าชัย แสนรัตน์

203 15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นเชียงสือนอ้ย ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่2 ต าบลเชียงสือ อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร 48 431083 1897338 นายชัยรัตน ์เภารังค์

204 ภพูาน 1 ศูนย์เครือข่ายศพก.อ าเภอภพูาน 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสร้างค้อ อ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 388375 1863682 นายสมพงษ์ ร่องวารี
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

205 2 ศูนย์เครือข่ายศพก.อ าเภอภพูาน 7 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลสร้างค้อ อ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 385813 1874056 นางประรส วศิรียา

206 3 ศูนย์เครือข่ายศพก.อ าเภอภพูาน 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่17 ต าบลสร้างค้อ อ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 384244 1874241 นายมีชัย ดีมะการ

207 4 ศูนย์เครือข่ายศพก.อ าเภอภพูาน 3 ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่15 ต าบลหลุบเลา อ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 392338 1866653 นายเทนิ เลานวดวนั

208 5 โคคุณภาพหลุบเลา ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลหลุบเลา อ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 391007 1866228 นายเสนห่ ์ชาวส าราญ

209 6 ผักหวานปา่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลหลุบเลา อ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 16881379 103991661 นายเรียน เกิดผล

210 7 สวนล าไยร่มไทร ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลหลุบเลา อ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 390183 1872714 นายชาญชัย ทองอันตัง

211 8 ศูนย์เครือข่ายศพก.อ าเภอภพูาน 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโคกภ ูอ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 388702 1877107 นายศักด์ิชาย เผ่าผม

212 9 ศูนย์เครือข่ายศพก.อ าเภอภพูาน 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลโคกภ ูอ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 379135 1883267 นางนวลมณี มุศิริ

213 10 ศูนย์เครือข่ายศพก.อ าเภอภพูาน 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลโคกภ ูอ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 385505 1880028 นายธงชัย มุศิริ

214 11 ศูนย์เครือข่ายศพก.อ าเภอภพูาน 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกกปลาซิว อ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 396060 1874194 นายสมจิตร ชีด้วง

215 12 ศูนย์เครือข่ายศพก.อ าเภอภพูาน 8 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลกกปลาซิว อ าเภอภพูาน จังหวดัสกลนคร 48 395781 1875469 นายเชิด เหลาแหลม
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โซน x y

1 เมอืงหนองคาย 1 เกษตรกรตามรอยพระราชา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 48 263421 1971321 นายโชติวิชช์ โวหารเดชวรนันท์

2 2 ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน (ด้านขา้ว) ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลกวนวัน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 48 255240 1975645 นายกณัหา พาพิมพ์

3 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลกวนวัน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 48 256118 1976875 นายชูชาติ โปตานนท์

4 4 เกษตรนาแปลงใหญ่ ต.หนิโงม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหนิโงม อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 48 271281 1986183 นางจรัสศรี เพชรภมูี

5 5 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านหมากกอ่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 48 278402 1989162 นายสุวรรณ ทองอาษา

6 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมเ่พือ่การท่องเทีย่วเชิงเกษตร ต าบลบ้านเด่ือ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 48 284578 1987658 นายวีระ แสนจวิ

7 7 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกษตรกรบ้านหนองสองหอ้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 48 261989 1965875 นายประวิทย ์พวงพงษ์

8 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโพนสว่าง อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 48 269348 1958547 นายโกสนธิ์ ประฏทิานะโต

9 9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มโคบ้านโคกค า ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลพระธาตุบังพวน อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 48 256386 1964148 นายอนุรักษ์ พานุรักษ์

10 10 ศูนยเ์กษตรอนิทรีย ์การ์เดนทรีฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 48 260253 1973968 นางสาวพิริยากร ลีประเสริฐพันธ์

11 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลสีกาย อ าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัดหนองคาย 48 274780 1988175 นางจนัทร์สมร ชัยรินทร์

12 ท่าบ่อ 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลท่าบ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย 48 242552 1971579 นายสมบูรณ์ พิมสุข

13 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลน  าโมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลน  าโมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย 48 243037 1978130 นายสุระพงศ์ ผุดผ่อง

14 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลน  าโมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลน  าโมง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย 48 236124 1973186 นางสุดใจ แวงค า

15 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโคกคอน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย 48 235883 1968866 นายประเทือง ช้างเขยีว

16 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบ้านเด่ือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย 48 243452 1973012 นายดุลยวัต ดวงมาลา

17 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบ้านถอ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลบ้านถอ่น อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย 48 248580 1969172 นายอมร ดอนกลอย

18 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบ้านว่าน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านว่าน อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย 48 238093 1968968 นายสุขใส นามนัด

19 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลนาขา่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนาขา่ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย 48 230380 1970574 นายเชิดศักด์ิ หมืน่สา

20 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโพนสา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย 48 248184 1972186 นายสุระพงษ์ อนิทรักษา

21 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหนองนาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลหนองนาง อ าเภอท่าบ่อ จงัหวัดหนองคาย 48 240828 1959249 ร้อยตรีบุญเล่ือน อา้ยจนัทึก

22 โพนพิสัย 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตออ้ยโรงงาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 303083 1998692 นายอภนิันท์ ต้นเกตุ

23 2 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตสมนุไพร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่25 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 297802 1992689 นายชานน วรบุตร

24 3 ศูนยส่์งเสริมและผลิตขา้วชุมชนต าบลจมุพล ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่17 ต าบลจมุพล อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 302463 1994887 นายบุญหลาย วันเพ็ญ

25 4 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลกดุบง อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 299501 1999400 นายชัยยทุธ เพียศรี

26 5 ศูนยเ์รียนรู้การการเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 301888 1991316 นางฐิติพรรณ พรหมประกาย

27 6 ศูนยข์า้วชุมชน บ้านโพนทัน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 297523 1984759 นายอทิธิฤทิธิ์ ศิลาคม

28 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลเหล่าต่างค า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเหล่าต่างค า อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 282540 1981063 นายชนะ ซุยใจทัศน์

29 8 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเหล่าต่างค า อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 281937 1978412 นายธนรัตน์ ผ่านค า

30 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลนาหนัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 302293 1979203 นายอทิธิเชษฐ์ ชมภู

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัหนองคาย
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31 10 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 318691 1976832 นางทองใส คมกล้า

32 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลบ้านผือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ้านผือ อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 313293 1987393 นางทรัพยบูรณ์ โคตะพันธุ์

33 12 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลสร้างนางขาว อ าเภอโพนพิสัย จงัหวัดหนองคาย 48 289926 1980752 นางพา ฝ้ายขาว

34 ศรีเชียงใหม่ 1 การปลูกปาล์ฺมน  ามนั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 48 241456 1987976 นายณรงค์ ผาจนัทร์

35 2 ลดต้นทุนการผลิต ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 48 244862 1984952 นายทองพาน วงษาบุตร

36 3 การปลูกผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 48 246285 1983694 นายสมาน สุริยนัต์

37 4 แปลงใหญ่พืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 48 0 0 นายชาตรี บุตตะนันท์

38 5 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 48 0 0 นายอาน เกษางาม

39 6 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 48 244917 1986357 นายจนัทร์ม ีปานเปล่ง

40 7 เหด็บ้านหมอ้ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลบ้านหมอ้ อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 48 237624 1987705 นายภานุวัฒน์ แสงรัตน์

41 8 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 48 222645 1990823 นางสาวจนิตรา สายศรี

42 9 สวนส้มเจา้จอมขวัญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 0 0 0 นางสาวฤดี พวงจ าปา

43 10 การเลี ยงวัววากวิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 48 241054 1983831 นายณัฐพล กลางวิชัย

44 11 แปลงใหญ่สับปะรด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่9 ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 48 0 0 นายไพรวรรณ อตุมะ

45 12 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม ่จงัหวัดหนองคาย 48 0 0 นางประสิทธิ์ ปากวิเศษ

46 สังคม 1 แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลแกง้ไก ่อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 208686 1997039 นางเพชรมณี สังกฤษ

47 2 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านมว่ง อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 195806 2014374 นายเขยีน ชัยวงศา

48 3 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลนางิ ว อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 198054 2001351 นายจนัค า แกว้ไชย

49 4 แหล่งเรียนรู้ด้านไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลนางิ ว อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 194891 2007265 นายบุญเหลือ ทองทาบ

50 5 แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนางิ ว อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 197170 1993685 นายไมตรี ไชยมงุคุณ

51 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลสังคม อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 0 0 นายสุริยนัต์ ปันมติร

52 7 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปกล้วย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลสังคม อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 210604 2000390 นางสนอง ศรีอรรคพรหม

53 8 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปผลผลิตเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลสังคม อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 210397 2000513 นางขจรจติ คันธี

54 9 แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสังคม อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 201885 1998511 นายสุรัตน์ จนิดาหอม

55 10 แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสังคม อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 206707 2004340 นางสาวกรณัฎฐ์ พันทา

56 11 แหล่งเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลสังคม อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 208423 1999923 นายจนัทร์ ทองเหลือง

57 12 แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลสังคม อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 208325 2002303 นายอนุรักข ์นามวงศ์

58 13 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลสังคม อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 210562 2000300 นายบัวไล บาบุญ

59 14 แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสังคม อ าเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย 48 205246 2003402 นางกอน ราชประพฤติ

60 สระใคร 1 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลสระใคร ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 261110 1956532 นายสงวนศักด์ิ โพธิพรม
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61 2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และผลิตโค บ้านดงนาเทา ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 260709 1964684 นายสิงสาคร โลหติ

62 3 กลุ่มเลี ยงโคเนื อ บ้านไชยา ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 261891 1956965 นายสมภาร สิงหาพรม

63 4 จดุเรียนรู้แหล่งน  าในไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 254702 1955582 นายทองแท้ ชาลีแสน

64 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลสระใคร ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 261303 1956690 นางกหุลาบ ค าผาสุข

65 6 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลคอกช้าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 258739 1952824 นายประสิทธิ์ นิละกลุ

66 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโนนธาตุ ระยะ 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 257355 1953740 นายสงกรานต์ ปานทองศรี

67 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านดงแสนแผง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 264602 1955928 นายสุนทร พันละเกตุ

68 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลคอกช้าง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 261900 1953774 นางดอนสวรรค์ นิละกลุ

69 10 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่นประจ าต าบลบ้านฝาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 255372 1955674 นายไสว กณุากาล

70 11 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลบ้านฝาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 256852 1956157 นายศิริศักด์ิ โลหทิัติ

71 12 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเลี ยงโคเนื อต าบลบ้านฝาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 256844 1957485 นางจติาภา พินิจเจริญ

72 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านฝาง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 256854 1956199 นายสุนันท์ จนัทะเดช

73 14 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอสระใคร จงัหวัดหนองคาย 48 255139 1956281 นางสาวสุภาพร วิเศษสุนธร

74 เฝ้าไร่ 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวัดหนองคาย 48 320190 1989978 นางออ่นตา สุทธิแสน

75 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวัดหนองคาย 48 322617 1990433 นายนิติกร ผานิจ

76 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่17 ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวัดหนองคาย 48 320778 1988982 นางทองยุน่ วันสืบ

77 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาดี อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวัดหนองคาย 48 327807 1990182 นางวิไล ผูกจนัทร์

78 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวัดหนองคาย 48 314200 1991399 นายสมคิด ทองพิทักษ์

79 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวัดหนองคาย 48 309735 1991366 นายวาสนา โสระมยั

80 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่15 ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวัดหนองคาย 48 314976 2001239 นายสายทอง ไชยลือชา

81 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวัดหนองคาย 48 317439 2002046 นางสมหวัง พลราช

82 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลอดุมพร อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวัดหนองคาย 48 323136 1980204 นายบุญพา มโนมยั

83 รัตนวาปี 1 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชนต าบลรัตนวาปี ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลรัตนวาปี อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 48 307725 2013732 นางอษุณีย ์โสภาหสัดร

84 2 กลุ่มศูนยข์า้วชุมชนหมู่11ต าบลรัตนวาปี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลรัตนวาปี อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 48 307720 2013517 นางณัฐพร ผิวพันธ์

85 3 ศูนยเ์รียนรู้ตามหลักเศรฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลรัตนวาปี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลรัตนวาปี อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 48 307809 2013633 นายสุนทร สอนสมนึก

86 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิชัย ฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลรัตนวาปี อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 47 306680 2011504 นายวิชัย ทดเจริญ

87 5 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตร บี บี ฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลรัตนวาปี อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 47 308830 2016444 นายสุรสิทธิ์ ขวัญศรี

88 6 กลุ่มผู้ปลูกปาล์มน  ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่10 ต าบลนาทับไฮ อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 48 321910 2008644 นายไข เยาวเสริฐ

89 7 กลุ่มศูนยข์า้วชุมชนต าบลนาทับไฮ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลนาทับไฮ อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 48 322419 2008532 นางออ่นสี จนัทะคัด

90 8 ศูนยเืรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนาทับไฮ อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 48 320485 201267 นายคฑาวุธ ศรีทองกลุ ศรีทองกลุ
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัหนองคาย

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

91 9 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลบ้านต้อน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านต้อน อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 48 313863 2019992 นายบุญจนัทร์ เจริญศรี

92 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบ้านต้อน อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 47 319020 2023053 นายมงคล อคัฮาด

93 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลพระบาทนาสิงห์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลพระบาทนาสิงห ์อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 48 315918 2012818 นายวิรัตน์ ศรีมงุคุณ

94 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเปงจาน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 48 310697 2020160 นางสาวอรัุยวรรณ ผ่องใส

95 13 กลุ่มท าไร่ต าบลโพนแพง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 48 308779 2018590 นายธนกร วิเศษ

96 14 กลุ่มแปรรูปสับปะรดหนองคอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 48 308779 2018590 นางรักษมล สาระกลุ

97 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี ่ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 0 0 0 นาย

98 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จงัหวัดหนองคาย 47 311053 2020402 นางจนัทร์เพ็ญ ทัศนัส

99 โพธิ์ตาก 1 วิสหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปขา้วโพธิ์ตาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย 48 226489 1973338 นางสุนันท์ กองทอง

100 2 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงไส้เดือนบ้านโพธิ์ตาก หมู่3 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย 0 225850 1973720 นางกาวี ค าภแูกว้

101 3 วิสาหกจิแปรรูปยางพาราบ้านสาวแล ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย 48 226290 1976185 นายกนกวรรณ ตีชนะ

102 4 แปลงใหญ่ยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย 48 225506 1975523 นายกศุล เรียนประเสริฐ

103 5 แปลงใหญ่ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย 48 225803 1975357 นายพรวิชัย จ าปาทอง

104 6 ศูนยผ์ลิตขยายพันธุ์ขา้วพันธุ์ดีบ้านโพธิ์ตาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย 48 226996 1973074 นางอลัุยพร ค าชมพู

105 7 สวนเกษตรตามอ าเภอใจ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย 48 229049 1982783 นาวาอากาศตรีพัฒน์ ธรรมวงศา

106 8 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงกระบือต าบลโพนทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย 48 231428 1979981 นายสังวาลย ์ค าใบ

107 9 กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเหด็นางฟ้าชุมชนบ้านไร่ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย 48 232004 1979048 นางหนูลักษ์ สมดังใจ

108 10 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไมผ้ลบ้านบางกอกน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย 48 221503 1988214 นางสมอน กาสังข์

109 11 วิสาหกจิชุมชนแมบ่้านบ้านศูนยก์ลาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย 48 226584 1982278 นางถนอม โสพันธ์
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โซน x y

1 เมืองหนองบวัล ำภู 1 สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส.หนองบวัล ำภ ูจ ำกัด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่3 ต ำบลหนองบวั อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 221189 1908959 นำยสงกำ ศรีกะภำ

2 2 ศูนย์ผลิตและแปรรูปกล้วย บำ้นหว้ยทรำย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลหนองบวั อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 233157 1903554 นำยประสิทธิ์ จันทะแจ่ม

3 3 กลุ่มเกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลโพธิ์ชัย อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 224680 1901527 นำงเยำวรัตน ์ปู่ทำ

4 4 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมขน ต ำบลหนองสวรรค์ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต ำบลหนองสวรรค์ อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 212824 1904758 นำยค ำพันธ ์วงค์รินยอง

5 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นโพธิ์ศรีส ำรำญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลหวันำ อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 224817 1882566 นำงประดับ สมณะ

6 6 กลุ่มแปลงใหญ่ข้ำวบำ้นขำม อืน่ๆ หมูท่ี่12 ต ำบลบำ้นขำม อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 231403 1894633 นำยค ำนงึ นำมวชิัย

7 7 กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษบำ้นนำมะเฟืองใต้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลนำมะเฟือง อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 233749 1887278 นำงประไพ สร้อยนำยำง

8 8 กลุ่มวสิำหกิจชุมชนเล้ียงแพะเนือ้บำ้นนำมะเพืองใต้ หมู ่9 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต ำบลนำมะเฟือง อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 232180 188430 นำยนติินยั ภริมย์รำช

9 9 ศูนย์เรียนรู้บำ้นพันดอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลบำ้นพร้ำว อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 220992 1898507 นำยสมเดช ศืริวงษ์

10 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลบำ้นพร้ำว อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 225921 1894451 นำยปญัญำ สมบรูณ์

11 11 ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงปลำแบบผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่8 ต ำบลโนนขมิน้ อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 208510 1897472 นำยเพชร ผิวผุย

12 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นใหม่แหลมทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลโนนขมิน้ อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 213392 1898087 นำยค ำแสน แสงค้อม

13 13 ศูนย์เรียนรู้บำ้นยำงหลวงพัฒนำ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต ำบลกุดจิก อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 217221 1918700 นำยถวลัย์ หลักม่วง

14 14 ศูนย์เรียนรู้บำ้นหว้ยเด่ือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลโนนทนั อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 237810 1909107 นำยววิชิ พวงสวสัด์ิ

15 15 ไร่นำสวนผสมบำ้นนำค ำโฮ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลนำค ำไฮ อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 209388 1913061 นำงสมัย พรมโคตร

16 16 ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงปลำแบบผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่5 ต ำบลหนองหวำ้ อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 215447 1898479 นำงเดือนฉำย ทลูแก้ว

17 17 ศูนย์เรียนรู้บำ้นเฟ็กเฟื้อย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่5 ต ำบลหนองหวำ้ อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภ ูจังหวดัหนองบวัล ำภู 48 215389 1898507 นำงเดือนฉำย ทลูแก้ว

18 นำกลำง 1 กลุ่มแปรรูปข้ำว ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่16 ต ำบลนำกลำง อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 202937 1915204 นำงโอเล้ียง เหลำลำพะ

19 2 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรต ำบลด่ำนช้ำง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลด่ำนช้ำง อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 199331 1911761 นำงปรัชญำวรรณ สำระบนั

20 3 กลุ่มเพำะเหด็ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลกุดดินจี่ อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 211953 1918380 นำยทองพูน วงษ์มำลัย

21 4 ศพก.เครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี่ 14 ต ำบลกุดดินจี่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่14 ต ำบลกุดดินจี่ อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 212934 1920777 นำยสมพงษ์ พุดจีบ

22 5 กลุ่มแปรรูปข้ำวฮำง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่16 ต ำบลฝ่ังแดง อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 205712 1908012 นำงทพิย์นอ้ย ทำนไธสง

23 6 กลุ่มนำแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่16 ต ำบลฝ่ังแดง อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 205143 1908321 นำยสมศักด์ิ เย็นใจ

24 7 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่16 ต ำบลฝ่ังแดง อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 205322 1908111 นำยปรีชำ วฒิุสำร

25 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลเก่ำกลอย อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 215608 1922237 นำยทองแดง ศิริวิ

26 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลเก่ำกลอย อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 215608 1922237 นำยทองแดง ศิริวิ

27 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลเก่ำกลอย อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 212615 1926808 นำยบญุโชติ นำทม

28 11 กลุ่มเพำเหด็ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลเก่ำกลอย อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 217324 1926697 นำยจรัญ วชิัยแสง

29 12 ศูนย์ข้ำวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลเก่ำกลอย อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 216730 1927717 นำงอุไรวรรณ สมชำรี

30 13 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่10 ต ำบลเก่ำกลอย อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 216662 1927947 นำยบญุเพ็ง พรมศรี

31 14 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลโนนเมือง อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 206174 1897299 นำยสุรชัย ระเบยีบวำรีนรัุกษ์

32 15 ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต ำบลโนนเมือง อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 198794 1901964 นำงวรรณิภำ เย็นรักษำ

33 16 ศพก.เครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี่ 5 ต ำบลโนนเมือง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลโนนเมือง อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 200512 1900840 นำยนวนศรี บตุรโคตร

34 17 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในโครงกำรเกษตรโลกใหม่ บำ้นหนองด้วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลอุทยัสวรรค์ อ ำเภอนำกลำง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 196169 1906133 นำงสงกรำนต์ ชัยช่วย
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

86



โซน x y
ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดหนองบัวล าภู

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

35 โนนสัง 1 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลโนนสัง (ศจช.) ต.โนนสัง ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต ำบลโนนสัง อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 212642 1869469 นำยมนญู วรรณลี

36 2 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสมต ำบลโนนสัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลโนนสัง อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 241447 1868634 นำงล ำพูน ขันเดช

37 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลบำ้นถิน่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลบำ้นถิน่ อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 238725 1876323 นำยโชคชัย อุตรศรี

38 4 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนอ ำเภอโนนสัง ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต ำบลหนองเรือ อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 230290 1861002 นำยชำรี สำยจ ำปำ

39 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลหนองเรือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลหนองเรือ อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 231611 1865765 นำยสิงทอง นำชัย

40 6 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสมต ำบลกุดดู่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลกุดดู่ อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 247354  1870726 นำยสนม ทวจีันทร์

41 7 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสมต ำบลบำ้นค้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลบำ้นค้อ อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 245191 1869271 นำงกรองจิต แผ้วช ำนำญ

42 8 วสิำหกิจชุมชนแปรรูปปลำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลโนนเมือง อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 223309 1864802 นำงหนเูพียร เมฆวนั

43 9 วสิำหกิจชุมชนส้มปลำหนำ้กระเทยีม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่3 ต ำบลโคกใหญ่ อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 208501 1863123 นำงโสภำ สมพวงภกัดี

44 10 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลโนนสัง (ศจช.) ต.โคกม่วง ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต ำบลโคกม่วง อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 224321 1871119 นำยสมพงษ์ พรมไตร

45 11 เกษตรผสมผสำนต ำบลโคกม่วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลโคกม่วง อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 222941 1869018 นำยวนิยั ชนะบญุ

46 12 วสิำหกิจชุมชนข้ำวฮำงชุมชนโคกสะอำด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลนคิมพัฒนำ อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 239789 1872955 นำยสมศักด์ิ จ ำปำ

47 13 วสิำหกิจชุมชนข้ำวหอมทอง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลนคิมพัฒนำ อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 238856 1872955 นำงกฤตยำ วรจิตร

48 14 วสิำหกิจชุมชนทอผ้ำบำ้นโคกสะอำด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนหม่อนไหม หมูท่ี่5 ต ำบลนคิมพัฒนำ อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 239329 1872901 นำงสุพิศ แสนทอ

49 15 วสิำหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลนคิมพัฒนำ อ ำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 238504 1874873 นำยทองแดง อัมไพชำ

50 ศรีบญุเรือง 1 ศูนย์เรียนรู้ปลูกผักอินทรีย์บำ้นหนองม่วง ชมพูทอง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต ำบลเมืองใหม่ อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 210778 1880331 นำยอนวิรรตน ์พำนอ้ย

51 2 สหกรณ์กำรเกษตรศรีบญุเรือง จ ำกัด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่7 ต ำบลเมืองใหม่ อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 210754 1877817 นำยสมิง ประเสริฐไทย

52 3 ศูนย์เรียนด้ำนเศรษฐกิจเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่4 ต ำบลศรีบญุเรือง อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 212329 1873011 นำยบญุตำ ศรีมูลเมือง

53 4 ศูนย์ข้ำวชุมชนต ำบลศรีบญุเรือง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลศรีบญุเรือง อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 212329 1873011 นำยอร่ำม อ่อนตำแสง

54 5 กลุ่มข้ำวฮำงบำ้นหว้ยหวำ้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่3 ต ำบลศรีบญุเรือง อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 212350 1872521 นำงถ่ ำ เสิกกัญญำ

55 6 ศูนย์เรียนรู้กำรเพำะพันธุ์ปลำบำ้นหนองบวัใต้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่1 ต ำบลหนองบวัใต้ อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 219880 1872150 นำยสุภำพ แสงใส

56 7 ศูนย์ข้ำวชุมชนต ำบลหนองบวัใต้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่4 ต ำบลหนองบวัใต้ อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 218972 1869731 นำยเซ่ียน บญุพรม

57 8 ศูนย์เรียนรู้บำ้นนำทม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน หมูท่ี่4 ต ำบลกุดสะเทยีน อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 206413 1884839 นำยสมภำน ฐำนะ

58 9 ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงปลำในบอ่ดินบำ้นโนนส ำรำญ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่8 ต ำบลนำกอก อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 197449 1868238 นำยพิกุล จันทร์หล่ม

59 10 กลุ่มรำชินขี้ำวเหนยีวบำ้นโนนส ำรำญ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่8 ต ำบลนำกอก อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 196967 1868683 นำยวำสนำ บญุนำดี

60 11 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นนำอุดม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่9 ต ำบลโนนสะอำด อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 203437 187968 นำยกันยำ สีตำแสง

61 12 ศูนย์เรียนรู้บำ้นปำ่คำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่2 ต ำบลยำงหล่อ อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 202033 1883747 นำยสุริยำ ธงชัย

62 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นสิบเก้ำโปร่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลโนนม่วง อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 207098 1892904 นำยประมวล ฤกษ์ยำม

63 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลหนองกุงแก้ว อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 192195 1897653 นำยนกิร จันสม

64 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นผำสุก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต ำบลหนองกุงแก้ว อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 188007 1898855 นำงสำวจิตติกรณ์ กำญจนะกัญโห

65 16 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นทุ่งกกทนั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหนองแก อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 209683 1887342 นำยอนวุฒัน ์รัตนวงค์

66 17 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นหนองอุ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลทรำยทอง อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 213988 186949 นำยสนัน่ นลินำมะ

67 18 ศูนย์ข้ำวชุมชนต ำบลหนันำงำม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลหนันำงำม อ ำเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 207985 1880408 นำงสำวศิริกัลยำ หนิชัด

68 สุวรรณคูหำ 1 เกษตรผสมผสำนบำ้นสุรินทร์พัฒนำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลนำสี อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 209119 1944815 นำยธงชัย ค ำภกูุล
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดหนองบัวล าภู

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

69 2 ศูนย์พัฒนำที่ดินตำมเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน หมูท่ี่ม.14 ต ำบลนำสี อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 211174 1955455 นำยเคน ชำลีกุล

70 3 ศพก.เครือข่ำยบำ้นโนนปอแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลบำ้นโคก อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 202213 1941517 นำยค ำมูล ลมพัน

71 4 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภำพบำ้นเพ็กทอง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน หมูท่ี่ม.14 ต ำบลบำ้นโคก อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 201978 1945242 นำยนยิม ศรีจุลโพธิ์

72 5 เกษตรผสมผสำนบำ้นนำดี2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลนำดี อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 213691 1935395 นำงสำววงเดือน ค ำวงั

73 6 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลนำดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่ม.1 ต ำบลนำดี อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 212148 1934942 นำยบญุส่ง มูลเพ็ญ

74 7 กลุ่มผลิตแปรรูปข้ำวอินทรีย์บำ้นนำดี ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่ม.11 ต ำบลนำดี อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 214078 1934975 นำยค ำดี ไชยโพนงำม

75 8 กลุ่มผลิตแปรรูปข้ำวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่ม.7 ต ำบลนำด่ำน อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 219622 1932506 นำยเฉลิมพล ชัยช่วย

76 9 เกษตรผสมผสำนบำ้นดงมะไฟ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 205873 1952860 นำยส ำอำงค์ ศรีลำเดช

77 10 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่ม.7 ต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 202225 1949011 นำยไวพจน ์วงศ์อักษร

78 11 กลุ่มแปรรูปข้ำวฮำง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่ม.4 ต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 207524 1948882 นำยเอือ้น จันทร์ทพิย์

79 12 เกษตรผสมผสำนบำ้นพนมพัฒนำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลสุวรรณคูหำ อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 211144 1942813 นำยอุไร อุปแก้ว

80 13 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลบญุทนั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่ม.4 ต ำบลบญุทนั อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 199110 1942822 นำยอ่อน อำสำธง

81 14 ศพก.บำ้นนำค ำนอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลกุดผ้ึง อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 213512 1941188 นำยสุริยันต์ ปลัดศรี

82 นำวงั 1 ศูนย์ข้ำวชุมชน ต ำบลนำเหล่ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลนำเหล่ำ อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 189310 1914601 นำยทะเบยีน ศรีทมุ

83 2 วสิำหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ดบำ้นนำวงัหมู ่9 อืน่ๆ หมูท่ี่9 ต ำบลนำเหล่ำ อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 189088 1917251 นำยบญุทนั สำลีแก้ว

84 3 ศูนย์ปำ่รักษ์น้ ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลนำเหล่ำ อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 189500 1907560 นำยวฒิุชัย แสงพิทกัษ์

85 4 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลนำเหล่ำ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต ำบลนำเหล่ำ อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 189310 1914603 นำยถวลิ ปล่ังกลำง

86 5 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกุลถัว่ชุมชนต ำบลวงัทอง (ถัว้ลิสง) ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่2 ต ำบลวงัทอง อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 47 817608 1917871 นำงสำววำรินทร์ เพชรดง

87 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำเจริญ วงัไผ่ ไทยสมัคคี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลวงัทอง อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 184378 1905178 นำยศุภชัย เหล่ำพิมพ์

88 7 ศูนย์ยำงนำปำ่ต้นแบบต ำบลวงัทอง ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต ำบลวงัทอง อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 47 818387 1917785 นำยธำนนิท ์มหำมำตร

89 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นวงัส ำรำญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลวงัทอง อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 47 816413 1917186 นำงจีระนนั เต้จั้น

90 9 วสิำหกิจชุมชน ชุมชนฟำร์มเหด็วงัทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลวงัทอง อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 187247 1917891 นำงจังกร นลินำมะ

91 10 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลวงัทอง ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลวงัทอง อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 183912 1915860 นำงสำวพูล สะตะ

92 11 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนต ำบลวงัทอง ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต ำบลวงัทอง อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 47 818820 1917601 นำยอุดม เขตชำลี

93 12 ศูนย์ข้ำวชุมชน ต ำบลวงัปลำปอ้ม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลวงัปลำปอ้ม อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 181450 1929003 นำยเวช วงัหอม

94 13 แปลงใหญ่ข้ำวต ำบลเทพคีรี ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่4 ต ำบลเทพคีรี อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 193309 1915825 นำยวทิธวชั กอนคอน

95 14 วสิำหกิจชุมชน Young Smart Farmer อ ำเภอนำวงั ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลเทพคีรี อ ำเภอนำวงั จังหวดัหนองบวัล ำภู 48 191890 1916205 นำยสุทธพิงษ์ กอนดอน
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โซน x y

1 เมืองอุดรธานี 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นช้าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายชาติชาย พิมพ์พา

2 2 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลนคิมสงเคราะห์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลนคิมสงเคราะห ์อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 255746 1924122 นายจอม แก้วสีดา

3 3 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นขาว อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 265545 1942179 นายไมตรี เที่ยงจิตร์

4 4 ศุนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายกรกฏ ม่วงมิตร

5 5 แปลงใหญ่ราชินขี้าวเหนยีวหอม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายมานติย์ วรรณศรี

6 6 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบา้นตาด ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 266645 1910691 นายณี จันขาม

7 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรย์ต าบลโนนสูง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 269347 1913719 นายบวัผัน มุงเคน

8 8 ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ต าบลโนนสูง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโนนสูง อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางอนญัญา ถาธริาช

9 9 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหมูม่น ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 260689 1933946 นายวธิ ีกล้าทางถูก

10 10 แปลงใหญ่ข้าวต าบลเชียงยืน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 249054 1930850 นายอนนัต์ สิทธพิาที

11 11 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บา้นหนองน  าเค็ม ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่8 ต าบลเชียงยืน อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 254451 1929010 นายครรชิต สุขสบาย

12 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองนาค า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 279935 1923184 นายยอดสวรรค์ มะวงศูรณ์

13 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลกุดสระ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกุดสระ อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 271623 1935455 นายถาวร งานยางหวาย

14 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลนาดี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลนาดี อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางรัตนา วาฤทธิ์

15 15 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี ยงใส้เดือนดินชุมชนแสงทอง ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่1 ต าบลบา้นเล่ือม อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 262863 1928202 นายสิทธศัิกด์ิ สุขสบาย

16 16 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเชียงพิณ(ข้าว) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลเชียงพิณ อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 257202 1924692 นายประเสริฐ คนสัน

17 17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหนองคอนแสน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 281897 1931513 นายสุพรรณ พรมถาวร

18 18 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นดอนหาด ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 274928 1932643 นายสันต์ ชุมศรีแก้ว

19 19 แปลงใหญ่ไม้ดอกบา้นหว้ยส าราญ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 251363 1914404 นายบญุแถม ยอดแก้ว

20 20 กลุ่มปลูกผักปลอดภยับา้นดงมะกรูด ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายสงวน ชัยเลิศ

21 21 ศูนย์เกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลนาข่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 นายสุพล บตุรแก้ว

22 22 กลุ่มเกษตรพอเพียงเพื่อการผลิต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่ ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 0 0 0 นางบวัเรียน นามบตุร

23 23 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบา้นจั่น ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลบา้นจั่น อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายวนิยั พันแฮด

24 24 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงต าบลหนองขอนกวา้ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองขอนกวา้ง อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางไพรวลัย์ พันธุ์กลาง

25 25 เกษตรยัง่ยืนต าบลโคกสะอาด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายประจักร ทวยลี

26 26 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโคกสะอาด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 249869 1918275 นายเกียรติพล กลางนอก

27 27 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเหด็บา้นผก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนากวา้ง อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 259650 1935576 นายเจียงชัย แพทจันรา

28 28 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองไผ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมืองอุดรธาน ีจังหวดัอุดรธานี 48 275684 1908599 นางยุพาพร รักษาภกัดี

29 กุดจับ 1 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นหนองโน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 239845 1925255 นางอนมุัติ ค าภาจันทร์

30 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 237495 1922791 นายชัย อ่อนตาจันทร์

31 3 กลุ่มผู้จัดท าแปลงขยายพันธุ์ข้าวบา้นหนัเทา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลปะโค อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 243405 1931283 นางหนพูิน คานทอง

32 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลปะโค อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 243535 1936422 นางอุบล ภมููล

33 5 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นหนองฆ้อง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 231353 1928043 นางสัว ไชยกอง

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอุดรธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอุดรธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

34 6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 251421 1935884 นายชัชวาลย์ ทา้วมะลิ

35 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 251398 1935872 นายชัชวาลย์ ทา้วมะลิ

36 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 251486 1935874 นายชัชวาลย์ ทา้วมะลิ

37 9 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลเชียงเพ็ง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 251398 1935872 นายชัชวาลย์ ทา้วมะลิ

38 10 จุดเรียนรู้เศรษฐกิจฐานราก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่13 ต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 236810 1937200 นายสุรสิทธิ์ ถูปะอ่าง

39 11 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบา้นสร้างก่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 235718 1937232 นายบรรทม แก้ววงษา

40 12 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนต าบลเมืองเพีย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่15 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 245530 1927379 นายส ารวย พุ่มทวี

41 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลตาลเลียน อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 23731 1930015 นางอรทยั หมืน่ศรี

42 14 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนต าบลตาลเลียน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลตาลเลียน อ าเภอกุดจับ จังหวดัอุดรธานี 48 229010 1932663 นายสุดใจ โพธิ์ศรีดา

43 หนองววัซอ 1 ศูนย์เรียนรู้ ต าบลหมากหญ้า ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 48 245735 1908185 นางดวงจันทร์ บบัภร์ี

44 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลหนองอ้อ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 48 241869 190490 นางบญุเพ็ง อาจหาญ

45 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลหนองอ้อ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 48 239176 1904195 นางมลิวรรณ เพียสามารถ

46 4 ศูนย์เรียนรู้ ต าบลอูบมุง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลอูบมุง อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 48 245397 1893462 นายไพรสูน ค ายอง

47 5 ศูนย์เรียนรู้ ต าบลกุดหมากไฟ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 48 247393 1885325 นางเบญจพร รัตนา

48 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลน  าพ่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลน  าพ่น อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 48 235274 1918525 นายธวชัชัย คานเพชรทา

49 7 ศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรผสมผสาน ต าบลน  าพ่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลน  าพ่น อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 48 241822 1897750 นางบณุยาพร ราชวงษา

50 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลน  าพ่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลน  าพ่น อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 48 234603 191770 นายทองสูนย์ มาตย์ตรี

51 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านยางพารา ต าบลหนองบวับาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่2 ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 48 247022 1917117 นายวโิรจ มีจินดา

52 10 ศูนย์เรียนรู้ ต าบลโนนหวาย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 48 243680 1895370 นายส ารวย อาษาเสนา

53 11 ศูนย์เรียนรู้ ต าบลหนองววัซอ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลหนองววัซอ อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี 48 247269 1911797 นายโอภาส ไชโย

54 กุมภวาปี 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลตูมใต้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลตูมใต้ อ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 นายปรีดา ปญัญาใส

55 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลพันดอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 284080 1897110 นายรุ่งเจริญ บตุรศรีภมูิ

56 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลเวยีงค า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเวยีงค า อ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 นายกรมศิลป ์กิติราช

57 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลแชแล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลแชแล อ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 296241 1901236 นายบรรหาร เครือเนตร

58 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลเชียงแหว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเชียงแหว อ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 นายสนธยา อุดชาชน

59 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลหว้ยเกิ ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยเกิ ง อ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 279449 1885689 นายบวัพันธ ์ชินพร

60 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลสีออ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลสีออ อ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 นายขจร อุดรเขต

61 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลปะโค ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่9 ต าบลปะโค อ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 277766 1893992 นายจักรภพ จันทร์นวล

62 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลผาสุก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 287264 1967200 นายสุริยันต์ แก้วบตุร

63 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลทา่ล่ี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลทา่ล่ี อ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 289190 1893156 นางบญุอุมา ประดิษฐ์เดช

64 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลกุมภวาปี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลกุมภวาป ีอ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 นายสมควร ดวงปญัญา

65 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรต าบลหนองหวา้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอกุมภวาป ีจังหวดัอุดรธานี 48 286526 18870103 นางนติยา เนตรผา

66 โนนสะอาด 1 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายจิรพงษ์ เมืองสน
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอุดรธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

67 2 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 277904 1879505 นายไพฑูร ภหูดัสวน

68 3 วสิาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบา้นม่วงเฒ่า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 277904 1879505 นายบญุส่ง บญุพรม

69 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 270410 1874928 นายจ าป ีนลิศิริ

70 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 286339 1876866 นายอ าพร นามโส

71 6 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Young smart faarmer ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่13 ต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางสาวจิราพรรณ ศรีกงพาน

72 7 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ smart farmer ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายถวลิ ทบัสมบติั

73 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 288083 1873506 นายสมพงษ์ โยธะชัย

74 9 ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรพืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 284045 1880199 นางทศันพีร สนทิชัย

75 10 ศูนย์เรียนรู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 284456 1877111 นางละมุด สีสังข์

76 11 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเหด็ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 287860 1880282 นายสิทธพิร สุทธปิระทปี

77 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 290089 1874619 วา่ที่ร้อยตรียิง่ยงค์ ตรงดี

78 13 ศูนย์เรียนรู้กษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโพธิ์ศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 271202 1874620 นายประวทิย์ ปราบสงบ

79 14 เกษตรต้นแบบyoung Smart Farmer ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโพธิ์ศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 0 0 0 นายดิเรก จันทกุล

80 15 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหว้ยแสง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลโพธิ์ศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 270143 1882118 นายแสวง นอ้มวารี

81 16 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโพธิ์ศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางพยอม เยาวะระ

82 17 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลโพธิ์ศรีส าราญ อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางบญุ หล้าแล้

83 18 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายสุริยา อุดมพันธ์

84 19 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 285829 1869499 นายพิชัย วงศ์ชารี

85 20 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลทมนางาม อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 286874 1873098 นายธนธร พนมเขต

86 21 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 267214 1883971 นายทเุรียน ทมุผล

87 22 ศูนย์เรียนรู้การจัดการดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่1 ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายทว ีใจบญุ

88 23 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 277904 1879505 นายสันติ รินทอง

89 24 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จังหวดัอุดรธานี 48 268655 1866525 นางวไิล เชื อสุวรรณ์

90 หนองหาน 1 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านการประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 292967 1921304 นายถวลิ อินทร์อ าคา

91 2 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านการประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 291999 1922534 นายประดิษฐ์ ศรีลาวงษ์

92 3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านการประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่17 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 293382 1923342 นายโยธา มหาโยธี

93 4 สวนตามรอยพ่อ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 299561 1919933 นายสมพงษ์ จรุงไทย

94 5 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีดงเรือง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 197559 1822794 นางบานเย็น องอาจ

95 6 ศจช.ต าบลพังงู ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลพังงู อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 302317 1907054 นายหนแูปลง ศิริบญุมี

96 7 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลพังงู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลพังงู อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 302317 1907054 นายสุนทร เตชะผล

97 8 แปลงใหญ่ข้าวต าบลพังงู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลพังงู อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 302317 1907054 นายวรีะ สาอุบล

98 9 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่4 ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 300893 1933131 นายเขียน หาญประทมุ

99 10 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บา้นดอนนางค า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 301477 1932139 นายจันศรี ตอนใต้
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

100 11 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลสร้อยพร้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 292237 1927627 นายเฉลิม ภมูหา

101 12 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลบา้นเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 313041 1927136 นางดารุณี วงศ์ค าพระ

102 13 ศดปช.ต าบลโพนงาม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 286503 1122780 นายณัฐพงษ์ ปริุมา

103 14 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่4 ต าบลผักตบ อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 286380 1917460 นายสมพงษ์ รักษาภกัดี

104 15 ศจช.ต าบลหนองไผ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 292866 1912029 นายอนนัต์ ชมชี

105 16 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 48 289115 1926096 นางธติิยา เดเกนเฟลแดร์

106 ทุ่งฝน 1 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 318302 1935878 นายเลี ยง โคกสถาน

107 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลทุ่งฝน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 315873 1929976 นายชัยมงคล ภมูิศรีแก้ว

108 3 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลทุ่งฝน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 315919 1932623 นายวจิิตร สมบติัก าไร

109 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)ต.ทุ่งฝน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 317210 1932021 นายจรูญ สุระเสียง

110 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)ต.ทุ่งฝน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 317210 1932021 นายวจิิตร สมบติัก าไร

111 6 ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 317190 1932751 นายวทิยา วเิชียรเครือ

112 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลทุ่งใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 310145 1934555 นายสุดใจ แก้วภบูาล

113 8 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 308100 1934297 นายบญุสี แก้วภบูาล

114 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 304317 1931397 นายประจักษ์ สิงหสุ์พรรณ

115 10 ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลทุ่งใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 308143 1934596 นายบญุจันทร์ อุน่อก

116 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)ต.ทุ่งใหญ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 308143 1934596 นายบญุจันทร์ อุน่อก

117 12 ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ปลูกผักไร้ดิน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 306716 1929160 นางกาญจนา ลากุล

118 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลนาชุมแสง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 311361 1938971 นางกิง่กาญจน ์กุลธณีิ

119 14 ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นค าสีดา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 309960 1938382 นายทองศูนย์ ปรุะกัน

120 15 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานบา้นเหล่าวชิา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 310808 1937443 นายสมบรูณ์ จังพรม

121 16 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลนาชุมแสง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 308289 1943102 นายบญุเย็น เล่ือนแก้ว

122 17 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)ต.นาชุมแสง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 308289 1943102 นายบญุเย็น เล่ือนแก้ว

123 18 ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร อืน่ๆ หมูท่ี่1 ต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 48 305653 1942368 นางสีหา พงษ์สะพัง

124 19 ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาทม อ าเภอทุ่งฝน จังหวดัอุดรธานี 0 305604 1940780 นายอนชุิต โนนสินชัย

125 ไชยวาน 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลไชยวาน อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 313826 1914705 นายชูเวช บญุโส

126 2 ศูนย์เรียนรู้วถิีชีวติเกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองหลัก อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 306757 1909402 นายสมเจต สายบวัต่อ

127 3 แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหนองหลัก อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 310015 1907586 นายสถิตย์ ปญัญาใส

128 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลหนองหลัก อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 310340 1904342 นายสุนทร นามมนตรี

129 5 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลหนองหลัก อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 308297 1909258 นายบญุเยีย่ม แร่มี

130 6 ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่2 ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 319344 1909065 นายชูเกียรติ ค าสุข

131 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ค าเลาะ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลค าเลาะ อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 319528 1908988 นายชูเกียรติ ค าสุข

132 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 315608 1904319 นายบญุโฮม แสงใส
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอุดรธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

133 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 315825 1904403 นายอัคคะละ สีหวัโทน

134 10 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.โพนสูง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 314999 1903858 นายแสงเลิศ กงซุย

135 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.โพนสูง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 313716 1904825 นายหงส์ค า กงซุย

136 12 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลโพนสูง อ าเภอไชยวาน จังหวดัอุดรธานี 48 314905 1901754 นายประเสริฐ ภมูี

137 ศรีธาตุ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลจ าปี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่15 ต าบลจ าป ีอ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 303511 1879204 นายบวัทพิย์ รัตนท์พิย์

138 2 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลจ าป ีอ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 311434 1657949 นายสมบรูณ์ ไพศาล

139 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต. จ าปี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลจ าป ีอ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 301700 1886199 นายสมัย คุยบตุร

140 4 ศูนย์เรียนรู้เร่ืองพืชผัก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 297846 1878140 นายอาน ประวสิารัตน์

141 5 ศูนย์เรียนรู้เร่ืองพืชไร่ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 297630 1876147 นายประทวน แสนเมือง

142 6 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 299924 1877252 นายสุพิษ ซ่ือจริง

143 7 ศูนย์เรียนรู้เร่ืองกระบอื ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 294477 1880035 นายเสมียน หมายชัย

144 8 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบา้นโปร่ง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลบา้นโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 299835 1881961 นายนพิล ทพินสั

145 9 การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่17 ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 317858 1889583 นางสมบติั ภชูัยยัง

146 10 ประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 317458 1889269 นายชาติชาย เหลืองอร่าม

147 11 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหวันาค า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 310624 1884885 นายวเิชียร สิทธโิชติ

148 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.หวันาค า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 312320 1881559 นายตุ๊ นะวะสิมมา

149 13 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลหวันาค า อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 311805 1885691 นายภกัด์ิภมูิ ปดัถาวะโร

150 14 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลนายูง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 314938 1879053 นายล้วน ภมูิโคตร

151 15 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 295047 1880487 นายทนงศักด์ิ สีดาวงศ์

152 16 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 296674 1885584 นายแก้ว ภธูรรมมา

153 17 แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 300389 1887107 นายยงยุทธ สุขขาวาปี

154 18 ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลตาดทอง อ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายเดชา โคตรเถร

155 วงัสามหมอ 1 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่1 ต าบลหนองกุงทบัม้า อ าเภอวงัสามหมอ จังหวดัอุดรธานี 48 334153 1879563 นายล่ า บตุรอินทร์

156 2 ทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอวงัสามหมอ จังหวดัอุดรธานี 48 328321 1875463 นางสาวธรีะดา พละขันธ์

157 3 มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอวงัสามหมอ จังหวดัอุดรธานี 48 329176 1877910 นายวรีะยุทธ พละขันธ์

158 4 ผักหวานปา่ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่12 ต าบลบะยาว อ าเภอวงัสามหมอ จังหวดัอุดรธานี 48 341454 1893485 นายบญัฑิต ศรีประไหม

159 5 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลบะยาว อ าเภอวงัสามหมอ จังหวดัอุดรธานี 48 329608 1885356 นายจักรพงษ์ แม่นชัยภมูิ

160 6 มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลบะยาว อ าเภอวงัสามหมอ จังหวดัอุดรธานี 48 324979 1888606 นายสมบรูณ์ ดีเลิศ

161 7 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลผาสุก อ าเภอวงัสามหมอ จังหวดัอุดรธานี 48 341476 1891376 นายหนเูตียง ศรีลาสอน

162 8 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลค าโคกสูง อ าเภอวงัสามหมอ จังหวดัอุดรธานี 48 333878 1866971 นายบญุถม กางมัน

163 9 เศณษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวงัสามหมอ อ าเภอวงัสามหมอ จังหวดัอุดรธานี 48 331982 1875333 นายฉลาด วนัจรุญ

164 บา้นดุง 1 ศูนย์ฯ ต าบลบา้นดุง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จังหวดัอุดรธานี 0 309291 1958430 นายวเิชียร ละศรีจันทร์

165 2 ศูนย์ฯ ต าบลโพนสูง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโพนสูง อ าเภอบา้นดุง จังหวดัอุดรธานี 0 38259 1953102 นายวรัิตน ์ชีพจ าเปน็
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอุดรธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

166 3 ศูนย์ฯ ต าบลอ้อมกอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลอ้อมกอ อ าเภอบา้นดุง จังหวดัอุดรธานี 0 321190 1947421 นายสมพร อ้อมกอกุล

167 4 ศูนย์ฯ ต าบลบา้นชัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบา้นชัย อ าเภอบา้นดุง จังหวดัอุดรธานี 0 307132 1948356 นายประกาย เหลาทอง

168 5 ศูนย์ฯ ต าบลนาไหม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จังหวดัอุดรธานี 0 306655 19604678 นายเดชฤทธิ์ โทหา

169 6 ศูนย์ฯ ต าบลบา้นถ่อนนาลับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบา้นดุง จังหวดัอุดรธานี 0 31136 1974015 นายอัจฉริยะ อินทร์ไชยา

170 7 ศูนย์ฯ ต าบลวงัทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวงัทอง อ าเภอบา้นดุง จังหวดัอุดรธานี 48 139666 1963259 นายบญัชา ศรีษาค า

171 8 ศูนย์ฯ ต าบลบา้นม่วง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จังหวดัอุดรธานี 0 3423884 1954272 นายแสวง อนนัตภมูิ

172 9 ศูนย์ฯ ต าบลบา้นม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลบา้นม่วง อ าเภอบา้นดุง จังหวดัอุดรธานี 0 322566 1953895 นายจุลัน อนนัตะภมูิ

173 10 ศูนย์ฯ ต าบลบา้นตาด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นตาด อ าเภอบา้นดุง จังหวดัอุดรธานี 0 31305 1942121 นายนพินธ ์สุวรรณ

174 11 ศูนย์ฯ ต าบลนาค า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลนาค า อ าเภอบา้นดุง จังหวดัอุดรธานี 48 303369 1951723 นายบญุเหลือ โคหนองบวั

175 บา้นผือ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบา้นผือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นผือ อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 228985 1955505 นายสัมพันธ ์พิมพ์พิศาล

176 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเขือน  า ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลเขือน  า อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 256429 1947261 นางจ าป ีพันนารัตน์

177 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลค าบง อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 230390 1962813 นางรวอิาภา จันทร์ภผูา

178 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.โนนทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 229165 1939757 นายอานนั โคตรชมภู

179 5 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยต าบลโนนทอง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลโนนทอง อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 0 231103 1951405 นายแสง ลายแก้ว

180 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลข้าวสาร อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 228098 1953235 นายเอีย่ม ดวงอ่อน

181 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลจ าปาโมง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลจ าปาโมง อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 221625 1950200 นางส าอางค์ บตุรดี

182 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 222902 1962572 นางค านงึ ชาวดร

183 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต.เมืองพาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลเมืองพาน อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 223516 1956940 นายวศิิษฎ ์ปญัโญ

184 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลค าด้วง อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 224179 1971746 นางเข็มทอง ใจหาญ

185 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหนองหวัคู อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 246186 1945351 นายพรหมลิขิต พลายชุมพล

186 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลบา้นค้อ อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 230390 1962813 นายฉัตรชัย บญุมา

187 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี 48 244208 1932050 นายนพฤทธิ์ กุลมา

188 น  าโสม 1 วสิาหกิจชุมชนเลี ยงกระบอืบา้นดงพัฒนา-ดงต้อง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลนางัว อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 206096 1959858 นายสุพรรณ อันแสน

189 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนรัุกษ์ดินและน  า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนางัว อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 202198 1964886 นายนมิิตร ทกัโลวา

190 3 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลนางัว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลนางัว อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 202212 1966217 นายดวน พิมพ์ภา

191 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลนางัว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลนางัว อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 202212 1966217 นายสามิต รัตนแ์สง

192 5 ศูนย์เรียนรู้พืชผักต าบลนางัว ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลนางัว อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 203749 1966974 นายมานติย์ กองศูนย์

193 6 ศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตวต์ าบลนางัว ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลนางัว อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 203780 1966555 นายนเิทศ กองศูนย์

194 7 กลุ่มแปรรูปผลผลิตยางพาราโนนบก ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่14 ต าบลน  าโสม อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 192906 1964763 นางบษุบา ค าคุต

195 8 การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต าบลน  าโสม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่15 ต าบลน  าโสม อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 196103 1965002 นายบญุหนา บญุมา

196 9 ศูนย์ฯต าบลน  าโสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลน  าโสม อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 197387 1967645 นายฑีฆโชติ ผิวสวา่ง

197 10 กลุ่มข้าวแปลงใหญ่ต าบลน  าโสม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลน  าโสม อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 194911 1968258 นายเสมียน ค าใบ

198 11 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหนองแวง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหนองแวง อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 209466 1968438 นายสามิตร์ พากุล
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอุดรธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

199 12 กลุ่มหนองแวงพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลหนองแวง อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางมณี ค าสุพรม

200 13 วสิาหกิจชุมชนเลี ยงโคบา้นน  าปู๋ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 204810 1958018 นายสุวรรณ ผาอ านาจ

201 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบา้นหยวก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 206565 1962192 นายวชิัย บริบรูณ์มังสา

202 15 กลุ่มเกษตรผสมผสาน ต าบลบา้นหยวก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางอรัญญา วาดวงษ์

203 16 แปลงใหญ่มะม่วงน  าดอกไม้สีทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่6 ต าบลโสมเยีย่ม อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 203163 1971174 นายสมปอง กองพิลา

204 17 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน(ศดปช)ต าบลโสมเยีย่ม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลโสมเยีย่ม อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 206723 1971851 นายบญุค  า ขนนุทอง

205 18 กลุ่มเกษตรผสมผสาน ต าบลศรีส าราญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 199936 1965528 นายปยิะ ช่วงแสง

206 19 กลุ่มผลิตพืชผักปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 199554 1965502 นายชูเกียรติ ศิริมา

207 20 ศูนย์ฯต าบลศรีส าราญ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 นายถาวร ไชยมงค์

208 21 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ต าบลศรีส าราญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 199989 1967374 นายแสวง ละมัยกลาง

209 22 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสามัคคี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลสามัคคี อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 214187 1963488 นายเอนก ไพรค านาม

210 23 ศูนย์เรียนรู้ด้านจัดการที่ดินต าบลสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่5 ต าบลสามัคคี อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 213739 1963772 นายธนาพงษ์ เวยีงวงษ์

211 24 กลุ่มผู้เลี ยงปลาดุกในกระชังผากลางนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสามัคคี อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายสามิตร พวธิิ

212 25 กลุ่มสามัคคี ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลสามัคคี อ าเภอน  าโสม จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายศักด์ิชัย สุขารมย์

213 เพ็ญ 1 ศพก.อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี 48 276629 1959025 นายประสิทธิ์ รัดตะคุ

214 2 ศพก.อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่18 ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี 48 272307 1958128 นายบรรจง ธบิรูณ์บญุ

215 3 ศพก.อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่19 ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี 48 274485 1957132 นายวชิัย ชุดพิมาย

216 4 ศพก.อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่21 ต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี 48 269455 1947999 นายป ีสุระพันธ์

217 5 ศพก.อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี 48 285083 1954679 นายคมสัน โคตรสีทา

218 6 ศพก.อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลนาบวั อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี 48 285665 1940838 นายกฤษฎา แก้วส่อน

219 7 ศพก.อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลนาบวั อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี 48 288093 1939564 นายบญุลอง หอมหวน

220 8 ศพก.อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลบา้นเหล่า อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี 48 297796 1956811 นายสุดใจ เอียรวาปี

221 9 ศพก.อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่16 ต าบลจอมศรี อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี 48 279065 1975313 นายค าใส ลือดี

222 10 ศพก.อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลโคกกลาง อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี 48 287343 1902115 นายหนกูรรณ นาเตย

223 สร้างคอม 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชต าบลสร้างคอม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นายประพันธ ์สมเดช

224 2 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลสร้างคอม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นายทว ีศรีสร้างคอม

225 3 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บา้นทา่เสียว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นายเกษียร สูตรไชย์

226 4 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลเชียงดา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลเชียงดา อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นางบญุลี บญุญะรัง

227 5 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบา้นยวด ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นยวด อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นายพรชัย ยางขันธ์

228 6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบา้นโคก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลบา้นโคก อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นางทองใหล เทพแพง

229 7 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลนาสะอาด ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลบา้นโคก อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นายบญุเย็น โพธิ์ทพิย์

230 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชต าบลบา้นโคก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบา้นโคก อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นางทองใหล เทพแพง

231 9 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบา้นโคก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลบา้นโคก อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นายอัมพร ส่อนนารา
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอุดรธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

232 10 วสิาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองบา้นโคก ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลบา้นโคก อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นายจักริน โพธิ์พรม

233 11 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นโนนสังวาลย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบา้นโคก อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นางหนทูอง ยวดทอง

234 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ต าบลนาสะอาด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาสะอาด อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 294514 1972878 นายสิทธศัิกด์ิ ลุจริง

235 13 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบา้นหนิโงม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลบา้นหนิโงม อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธานี 48 นายวนิจิ อูจ่อหอ

236 หนองแสง 1 ศพก.เครือข่ายบา้นแสงทอง ต าบลหนองแสง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 268856 1899248 นายพิทกัษ์ ทพัอาสา

237 2 ศพก.ต าบลหนองแสง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 267173 1899466 นายอุทยั พลศิริ

238 3 ศพก.ต าบลหนองแสง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองแสง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 0 270716 1896707 นางเรียน เที่ยงมาก

239 4 ศพก.แสงสวา่ง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 267705 1895037 นายเจด็จ ไชยค า

240 5 ศพก.ผลิตมะม่วงเพื่อการค้า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่2 ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 267332 1895205 นายทรัพย์สมบติั โคตรแก้ว

241 6 ศพก.เครือข่ายบา้นแสงสวา่ง หมู ่7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 268658 1894947 นางศิวพร ศรีโยธา

242 7 ศพก.เครือข่าย บา้นแสงสวา่ง หมูท่ี่ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 268184 1893038 นายโพธิ์ฉลาด แดนสลัด

243 8 ศพก.ต าบลแสงสวา่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 0 267387 1894597 นางไพรวลัย์ ศรีโยธา

244 9 ศพก.ต าบลแสงสวา่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลแสงสวา่ง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 0 263985 1897046 นายค าจันทร์ วงัหอม

245 10 บา้นหว้ยยาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนาดี อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 270406 1886386 นายชรินทร์ หาญณรงค์

246 11 ศพก.เครือข่าย บา้นนาฝาย หมูท่ี่ 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลนาดี อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 272151 1891683 นางวงษ์จันทร์ ชมที

247 12 ศพก.ต าบลนาดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนาดี อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 0 266629 1886240 นายสมหมาย นอ้ยเขียว

248 13 ศพก.เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลทบักุง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 263560 1899276 นายวชิัย ศรีกงพาน

249 14 ศพก.เครือข่ายการเลี ยงโคเนื อ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลทบักุง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 263030 1900454 นายนายค ามี ค าจันดา

250 15 ศพก.เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทบักุง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 0 262847 1900571 นางสาวเพ็ญทอง พลไชยา

251 16 ศพก.ต าบลทบักุง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทบักุง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 0 261257 1904328 นางสาวอนงค์คาร เฉือ่ยนอก

252 17 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทบักุง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 268756 1906467 นางวนัเพ็ญ เริงฮัง

253 18 ศพก.เครือข่ายฯบา้นโนนเชียงค  า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทบักุง อ าเภอหนองแสง จังหวดัอุดรธานี 48 261152 1904946 นายจงรักษ์ ชาหนองอ้อ

254 นายูง 1 สวนสิงหโ์มลี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่9 ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางนวล สิงหโ์มลี

255 2 สวนครูด า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 207550 1986072 นายบญุมี วงษ์จูม

256 3 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสวนยางนายูง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่9 ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 203959 1984802 นางศศินภิา คันธี

257 4 สวนจักรพันธ ์ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 206526 1987206 นายสไกร ตะวงษา

258 5 ไชยสุวรรณฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 203783 1984200 นางเสาวลักษณ์ ไชยสุวรรณ

259 6 สวนลุงพูน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 205026 1984210 นายพูนชัย สาระพัฒน์

260 7 สวนนายศักด์ิ เฮ้าพา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนายูง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายศักด์ิ เฮ้าพา

261 8 วสิาหกิจชุมชนกาแฟนายูง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลบา้นก้อง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 197907 1981461 นายสมเกียรติ อ่อนรู้ที่

262 9 ฟาร์มดีลุนไชย ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลบา้นก้อง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางบญุเทยีน ดีลุนไชย

263 10 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลบา้นก้อง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายสุริยา แอกรัมย์

264 11 ไร่มนสัชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลบา้นก้อง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 198438 1982086 นายมนสัชัย ปราบคนชัว่
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอุดรธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

265 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.นาแค ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 191359 1999195 นายสุเทพ พจนพ์ิศิษฐ์

266 13 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางปชูิดา หล้าคอม

267 14 สวนคีรี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นางค าปั่น อาภรณ์

268 15 ไร่ขวาของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาแค อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 192173 1998334 นายสุบนิ ขวาของ

269 16 สวนเพชรโนนทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 200927 1984774 นายภทิกัณ์ เอกตาแสง

270 17 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง ม.4 ต าบลโนนทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายสมพงษ์ ชัยสวสัด์ิ

271 18 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.โนนทอง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลโนนทอง อ าเภอนายูง จังหวดัอุดรธานี 48 205961 1990759 นายไกรสิทธ ์ใบงาม

272 พิบลูย์รักษ์ 1 การปลูกการปลูกพืชผักปลอดภยัจากสารพิษ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบา้นแดง อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 294646 1942806 นายราชัน ปงัสุข

273 2 การเลี ยงสุกรชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลบา้นแดง อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 288345 1939197 นายไสว ทองวธิิ

274 3 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลบา้นแดง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลบา้นแดง อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 289365 1939437 นายสมัย ไชยจันทร์ค า

275 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นดงยางพรพิบลูย์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลบา้นแดง อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 289365 1939437 นายนยิม ธนุนัทา

276 5 กลุ่มข้าวหอมมะลิบา้นหนองผักแวน่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลบา้นแดง อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 295421 1942957 นายอนภุทัร บญุภา

277 6 กลุ่มข้าวหอมมะลิบา้นดอนเขือง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลบา้นแดง อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 294751 1942470 นายศุภชัย เบา้ทองจันทร์

278 7 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรดงยางพรพิบลูย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่15 ต าบลบา้นแดง อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 288910 1938553 นางนติยา สินทร

279 8 กลุ่มกล้วยหอมทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลบา้นแดง อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 289869 1937542 นางศุภดา อ่วมงามทรัพย์

280 9 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบา้นแดง อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 297166 1942138 นายพุทธา ปญัญามงคล

281 10 การเลี ยงปลาเพื่อการค้า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลนาทราย อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 299531 1941832 นายทว ีบวัแก้ว

282 11 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกษตรสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลนาทราย อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 300958 1944085 นางราตรี จันทวงษ์

283 12 กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ผลิตข้าวคุณภาพพันธุ์ดีนาทราย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลนาทราย อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 299690 1938894 นายมีชัย มูลธานี

284 13 วสิาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลาบา้นถ่อนนาเพลิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลนาทราย อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 301207 1948394 นางวนัเพ็ญ พึ่งยาง

285 14 เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาทราย อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 298491 1939180 นายบวัรมณ์ ซ่อนหา

286 15 กลุ่มแปลงใหญ่นาอินทรีย์บา้นโนนตาลดงยางนอ้ย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลดอนกลอย อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 294524 1933001 นางสาวชนพัฒน ์จิตะมาต

287 16 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลดอนกลอย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลดอนกลอย อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 298916 1932379 นายบวัไล สดใส

288 17 เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลดอนกลอย อ าเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวดัอุดรธานี 48 288622 1931431 นายธชันน ์อินธเิสน

289 กูแ่ก้ว 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลบา้นจีต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบา้นจีต อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 303412 1901078 นายแสงทยั โสดาเดช

290 2 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลบา้นจีต ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นจีต อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 304247 1897957 นายบญุมี สลับแก้ว

291 3 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบา้นจีต (ศขช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลบา้นจีต อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 305190 1900673 นายสุพันธ ์จิตใส

292 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรกรรมยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบา้นจีต อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 304110 1898578 นายชุมพล ละดาดาษ

293 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายต าบลบา้นจีต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบา้นจีต อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 303405 1899971 นางนวนสา ก ายาน

294 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลโนนทองอินทร์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโนนทองอินทร์ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 307464 1901261 นางวาสนา ละดาดาษ

295 7 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลโนนทองอินทร์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลโนนทองอินทร์ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 305616 1900536 นายทว ีวงษ์สิงห์

296 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลโนนทองอินทร์ (ศดปช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลโนนทองอินทร์ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 306203 1902080 นายประเสริฐ จันทร์สุข

297 9 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลโนนทองอินทร์ (ศขช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลโนนทองอินทร์ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 302091 1901393 นายเสมา จันทร์สุข
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

298 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลโนนทองอินทร์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโนนทองอินทร์ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 305958 1902107 นายเจริญทรัพย์ ทวนินัท์

299 11 กลุ่มนาแปลงใหญ่บา้นไพจาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 299674 1903936 นายสุริยา อินทะนู

300 12 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอ าเภอกูแ่ก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 302277 1903833 นางวาลี จันทะเสน

301 13 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลค้อใหญ่ (ศจช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 299859 1905190 นายพุด เสาร์ดี

302 14 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลค้อใหญ่ (ศดปช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 302041 1903797 นายชุมสิน แก้วสังข์

303 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลค้อใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 303162 1903332 นายบญุกวา้ง จันทะเสน

304 16 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลค้อใหญ่ (ศขช.) ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 302807 1903668 นายสุดใจ เชิญชม

305 17 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลค้อใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 302952 1903817 นายประมวล ประนมไพร

306 18 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายต าบลค้อใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 303581 1904289 นายมรกต ธปูเกิด

307 19 ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ เครือข่ายต าบลค้อใหญ่ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่4 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 302425 1903784 นายบญุเลิศ สนยืน

308 20 ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ เครือข่ายต าบลค้อใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 303295 1904065 นายชุมพล ถ าวาปี

309 21 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลคอนสาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลคอนสาย อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 298490 1902545 นางนจิสัน จันทพา

310 22 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลคอนสาย (ศจช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลคอนสาย อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 300523 1899433 นายส ารอง ตระการ

311 23 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลคอนสาย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลคอนสาย อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 302017 1901798 นายวทิยา หา้วหาญ

312 24 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลคอนสาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลคอนสาย อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 300747 1899456 นางระววิรรณ งามหนกั

313 25 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตวเ์ครือข่ายต าบลคอนสาย ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลคอนสาย อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 299525 1900665 นายทองเปลว เหลืองอร่าม

314 26 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลคอนสาย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลคอนสาย อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 299769 1900104 นายสวสัด์ิ พันพินจิ

315 27 ศูนย์เรียนรู้ Young Smart Farmer เครือข่ายต าบลคอนสาย ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น  าอย่างรู้คุณค่า หมูท่ี่1 ต าบลคอนสาย อ าเภอกูแ่ก้ว จังหวดัอุดรธานี 48 301783 1893913 นายธรีะพงษ์ เกิดเพชร

316 ประจักษ์ศิลปาคม 1 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลนาม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 283383 1912828 นายสากล บ ารุงภกัดี

317 2 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 287952 1906890 นายอภสิิทธิ์ จันทรเสนา

318 3 ศูนย์จัดการศ ตรูพืชชุมชนต าบลนาม่วง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 283383 1912528 นายสากล บ ารุงภกัดี

319 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลนาม่วง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 283383 1912528 นายนายสุรีย์ ลาภเสนา

320 5 แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายวเิชียร บญุพา

321 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่และเกษตรยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 288206 1910069 นายประมูญ แสงปราชญ์

322 7 ศูนย์เรียนรู้การผลิตน  าหมักชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่14 ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 282999 1909373 นายสุรีย์ ลาภเสนา

323 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 280947 1911918 นางหนต๋ิูม นนทะภา

324 9 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหว้ยสามพาด ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 279189 1908584 นายกิตติ สีพั่ว

325 10 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลอุม่จาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลอุม่จาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 294807 1906506 นายค าผาง ผาจวง

326 11 ศูนย์จัดการศ ตรูพืชชุมชนต าบลอุม่จาน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลอุม่จาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 292528 1908353 นายนรินทร์ ผ่องใส

327 12 โคกหนองนาโมเดล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลอุม่จาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 0 0 นายประสิทธิ์ อาจหาญ

328 13 ศูนย์เรียนรู้การท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลอุม่จาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 291327 1909725 นายพล ธงศรี

329 14 แปลงใหญ่มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลอุม่จาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 294314 1910070 นายนรินทร์ ผ่องใส

330 15 การเลี ยงปลาในบอ่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต าบลอุม่จาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวดัอุดรธานี 48 294038 1907885 นายวรีะศักด์ิ ชัยดี
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โซน x y

1 เมอืงชัยภมูิ 1 วิสาหกจิชุมชนนาแปลงใหญ่โพนทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 187968 1752903 นางพรรณี รัตนวิจติร

2 2 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปลงใหญ่ขา้วโพนทอง 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 186041 1750648 นางสาริกา พิมาลัย

3 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 188066 1753488 นายประเสริฐ พิทยศักด์ิ

4 4 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 188066 1753488 นางสมพร ศรีพล

5 5 กลุ่มผักมสุีข ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 187333 1752692 นางอารยา จนัปุม่

6 6 นาแปลงใหญ่ขา้วบ้านโนนมะเกลือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 821201 1759838 นายหยดรัก ไฝชัยภมูิ

7 7 ศูนยเ์รียนรู้ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 นายแสงเดือน แดงสกลุ

8 8 ช่อระกาการพัฒนาอาชีพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่18 ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 นางวิภาพร ข าชัยภมูิ

9 9 วิสาหกจิชุมชนบ้านค่ายหมืน่แพ้ว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลบ้านค่าย อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 นายสง่า พัสกา

10 10 แปลงใหญ่ออ้ยต าบลกดุตุ้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่19 ต าบลกดุตุ้ม อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 195909 1746328 นายค ารณ ศรีโฉม

11 11 กลุ่มแปรรูปขา้วบ้านผือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่17 ต าบลกดุตุ้ม อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 195104 1745873 นายสมศักด์ิ โชควิเศษ

12 12 แปลงใหญ่มนัส าปะหลังบ้านหนองบัวขาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่17 ต าบลชีลอง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 816605 1746950 นายประเสริฐ ศรีชมชื่น

13 13 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลชีลอง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 820800 1740856 นายโสวิต คนอตุส่าห์

14 14 แปลงใหญ่ผู้ปลูกถัว่ลิสงต าบลบ้านเล่า ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 184165 1758870 นางบานเยน็ วรรณพงษ์

15 15 วิสาหกจิชุมชนหมอ่นไหมเส้ียวน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่1 ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 185955 1755793 นางมาลา วรรณพงศ์

16 16 แปลงใหญ่มนัส าปะหลังบ้านไทรงามต าบลนาเสียว ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลนาเสียว อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 193337 1761243 นายวงศ์ชู มณีวงศ์

17 17 แปลงใหญ่พืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลนาเสียว อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 195914 1763885 นายชูชีพ ชัยภมูิ

18 18 แปลงใหญ่กลุ่มปลูกผักโนนอดน้อย ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 183042 1740542 นายปฏภิาณ โชคก าเนิด

19 19 แปลงใหญ่ออ้ยบ้านลาดใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 201012 1747522 นายไพรวัลย ์เจนิกระโทก

20 20 แปลงใหญ่ออ้ยบ้านโนนคูณ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 198891 1750657 นายวัชกรานต์ แต่งภมูิ

21 21 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเหด็ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 480786 1136123 นายองักาบ หาญมะโน

22 22 การปลูกพืชผักปลอดสารพิษบ้านหนองแหน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 192411 1740291 นายบุญช่วย วงษ์ชัย

23 23 กลุ่มผู้ผลิตผักแปลงใหญ่บ้านดอนหนั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 0 0 นายสุทัด โสละมดั

24 24 แปลงใหญ่ชาวไร่ออ้ยหนองแหน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 192609 1740615 นายศราวุฒิ พลชัยโย

25 25 วิสาหกจิชุมชนผลิตขา้วพันธุ์ดีต าบลหนองไผ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 186554 1740713 นายทรงฤทธิ์ สุขทัว่ญาต

26 26 เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่บ้านวังค าแคน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่9 ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 820879 1777878 นายบุญส่ง คุ้มครอง

27 27 สับปะรดแปลงใหญ่บ้านท่าหนิโงม ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 183034 1778318 นายอทุิศ ลาดจนัทึก

28 28 ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่บ้านวังน้ าเขยีว ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 181516 1778658 นายสมพงษ์ สวามชีัย

29 29 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่บ้านหว้ยหมากแดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 181292 1774238 นางอ านวย สมสา

30 30 วิสาหกจิชุมชนสตอเบอร่ีท่าหนิโงม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลท่าหนิโงม อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 180933 1774252 นางอ านวย สมสา

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัชยัภมูิ

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัชยัภมูิ

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

31 31 มนัส าปะหลังแปลงใหญ่บ้านสามพันตา ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลหว้ยต้อน อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 802436 1765547 นายสุริยนั วันสา

32 32 แปลงใหญ่มนัส าปะหลังหวัยต้อน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยต้อน อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 814479 1759168 นายไพรวัลย ์พิเศษศรี

33 33 แปลงใหญ่บ้านชีลองกลาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยต้อน อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 807839 1764681 นายช่วง สมตัชัย

34 34 ท านาแปลงใหญ่บ้านหว้ยต้อน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยต้อน อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 0 814582 1758694 นายอ านาจ ฐานเจริญ

35 35 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรพอเพียงอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยต้อน อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 นายชูชีพ ชัยภมูิ

36 36 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรพอเพียงอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยต้อน อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 นายประหยดั ใจชัยภมูิ

37 37 มนัส าปะหลังแปลงใหญ่บ้านยางบง ม. 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่9 ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 196118 1754476 นางนางนงค์นุช ทันรังกา

38 38 มนัส าปะหลังแปลงใหญ่บ้านมว่งเงาะ ม. 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 196344 1754997 นางกนัยา ดวงชัยภมูิ

39 39 มนัส าปะหลังแปลงใหญ่บ้านหนิกอง ม. 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 198295 1760098 นางสุคล ใจบุญ

40 40 ออ้ยแปลงใหญ่บ้านหนิกอง ม. 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 198150 1760076 นายบุญส่ง ศรีวงษ์ชัย

41 41 วิสาหกจิชุมชนหมอ่นเฉลิมพระเกยีรติ ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่8 ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 นางบัวไข เติมศิลป์

42 42 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนิกอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 นายอนิตา พวงจนัทร์

43 43 วิสาหกจิชุมชนศูนยส่์งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลโนนส าราญ อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 นายถวิล ผลช่วย

44 44 วิสาหกจิชุมชนไขเ่ค็มสมนุไพรบ้านโคกสูง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลโคกสูง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 819093 1752638 นางสุรางรัตน์ ผืนพิมาย

45 45 ศูนยก์ารผลิตขา้วพันธุ์ดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลบุง่คล้า อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 47 481710 1134797 นายสุพรม สิมาชัย

46 46 กลุ่มล าไยแปลงใหญ่ผู้ปลูกล าไยบ้านหว้ยผักหนาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลซับสีทอง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจงัหวัดชัยภมูิ 48 184642 1779690 นายสาธิพ เบียดนอก

47 บ้านเขว้า 1 แปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้ว ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่13 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 47 811365 1744616 นางค าปอง สิงหว์งษ์

48 2 การเรียนรู้ด้านการผลิตขา้วครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นายจติตภมู ิวรรณชัย

49 3 การเรียนรู้ด้านการผลิตพืชไร่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นายสมศักด์ิ มติรชอบ

50 4 วิสาหกจิชุมชนหมอ่นไหม ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่6 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นางกองงัน จ านงค์บุญ

51 5 การจดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลตลาดแร้ง อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นายเจษฎา โพธิ์ขนุ

52 6 การปลูกพืชผสมผสานตามเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลตลาดแร้ง อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นายกฤษณพล ชัยมา

53 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นายประยรู พันธ์กุม่

54 8 การจดัการด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่13 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นายชูชีพ กล่ันสุวรรณ

55 9 การจดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นายสุคิม ศุภมาตย์

56 10 การเล้ียงปศุสัตว์แบบเฉพาะทาง(การเล้ียงกระบือ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลชีบน อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นายสัมฤทธิ์ ยนต์ชัย

57 11 การจดัการศัตรูพืช ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลภแูลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นายบุญธรรม ค่อยชัยภมูิ

58 12 การจดัการดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลภแูลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นายสุพจน์ หล่าบุตรศรี

59 13 การจดัการด้านการเล้ียงปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลภแูลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นางปรียา ชินโคตร

60 14 การจดัการด้านสหกรณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่8 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นายบุญทัน ขอ้โนนแดง
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

61 15 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ม.2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นางหงษ์ไพรวัลย ์ปิตะบุตร

62 16 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ ม.6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นางทองขนัธ์ กาลเขว้า

63 17 วิสาหกจิชุมชนการผลิตขา้วบ้านหนองแวง ม.5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จงัหวัดชัยภมูิ 0 นางฉวี ปิตะบุตร

64 คอนสวรรค์ 1 กลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลิตบ้านนาเสียว ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 211227 1760920 นายนิมติร หรัิญค า

65 2 กลุ่มแปลงใหญ่โคกดินแดง ต าบลคอนสวรรค์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 214002 1766265 นายศุภชัย วิลัยวงค์

66 3 ศูนยข์า้วชุมชนยางหวาย หมู่2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลยางหวาย อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 209710 1756689 นางอดุมลักษณ์ โตนชัยภมูิ

67 4 กลุ่มผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 206390 1751558 นางวิภาพร บุญคง

68 5 กลุ่มแปลงใหญ่ออ้ย ต าบลหว้ยไร่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่13 ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 198779 1767701 นางศิริกานดา เลิศอาวุธ

69 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลบ้านโสก ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลบ้านโสก อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 206410 1761369 นายแสวง สุสมบูรณ์

70 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลโคกมัง่งอย อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 261845 1765376 นายทองลี สะหาย

71 8 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หมอ่นไหม ต าบลโคกมัง่งอย ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่4 ต าบลโคกมัง่งอย อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 207325 1767182 นางเรณู ตอพล

72 9 เกษตรทฤฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 202839 1752389 นายศุภชัย เขยีนโพธิ์

73 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 48 0 0 นายทรงศิริ นราพงษ์

74 11 เกษตรทฤษีใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 210707 1774907 นายคณิต แสงชัยภมูิ

75 12 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มท านาประณีตขา้วอนิทรียศ์รีส าราญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 215223 1770671 นายไพบูลย ์อรัญถติย์

76 13 กลุ่มจกัสานบ้านส าราญ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่8 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 214636 1765712 นางค าภา อาฤทธิ์

77 เกษตรสมบูรณ์ 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 1.3E+08 10193237 นายสาคร กลุแกว้

78 2 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 813930 1802118 ร้อยตรีหนูกานต์ สอนเวียง

79 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิเพียงพอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลบ้านหนั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 819647 1804355 นายเชิดศักด์ิ แควภเูขยีว

80 4 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านหนั อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 นายประเทือง วงษ์ส าราญ

81 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิ เพียงพอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 1E+07 1606088 นายบรรยงค์ ศีลรักษา

82 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 805781 1779152 นางค าเพียร คงมว่งหมู่

83 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 817266 1816201 นายสุภาพ ศกภเูขยีว

84 8 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 816897 1812139 นายธีระ ลาภประสพ

85 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 813375 1807174 นายเกริกเกยีรติ ยงขามป้อม

86 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลกดุเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 811048 1804131 นายอดุลย ์หล่าค า

87 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 1E+07 1611028 นายน้อย แสนสระ

88 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 819815 1797721 นายเสถยีร ธงทอง

89 13 ไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 0 0 นายพงษ์ศักด์ิ ทองจฑุา

90 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 808308 1826657 นายประดิษฐ์ โคจ านงค์
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91 15 ศูนยเ์รียนรู้แมลงเศรษฐกจิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่11 ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 804601 1782199 นางสาวยพุเยาว์ แจง้สันเทียะ

92 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองขา่ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 809909 1795062 นายอทุัน เสนาหมืน่

93 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ผักหวานป่า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 801986 1817166 นายสวง ราชชมภู

94 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านบัว อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 815577 1802059 นายเสนอ นราพล

95 19 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน กลุ่มผู้ปลูกส้มโอ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 801706 1810496 นายนันทวิช ดวงมณี

96 หนองบัวแดง 1 กลุ่มแปลงใหญ่ขา้วโนนเกา่ใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่14 ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 799749 178817 นางส าราญ ประจกัร์เมอืง

97 2 กลุ่มปลูขา้วบ้านราษฎร์ด าเนิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 0 0 นางบัวหวาน กลุด้วง

98 3 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลหนองบัวแดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่15 ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 0 0 นางเรียมตา เดชเจริญ

99 4 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านลาดเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 799584 1784276 นางแสงเดือน อดุมพืช

100 5 แปลงเรียนรู้เกษตรพอเพียง ต าบลกดุชุมแสง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่18 ต าบลกดุชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 803620 1772477 นายสุริยง พงษ์สระพัง

101 6 กลุ่มเล้ียงโคเนือ้บ้านหนองแก ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลกดุชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 795188 1773932 นายประมาณ แกว้เมอืงกลาง

102 7 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่17 ต าบลกดุชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 799557 1773203 นายประสิทธิ์ ขึน้ภเูขยีว

103 8 ออ้ยแปลงใหญ่ต าบลกดุชุมแสง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลกดุชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 807050 1772999 นายสุทธิ ทะนารี

104 9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มปลูกขา้วกดุชุมแสง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่14 ต าบลกดุชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 0 0 นางทองลา พงษ์จนัทร์

105 10 กลุ่มนาแปลงใหญบ้านหนองหอยเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลกดุชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 0 0 นางมยรีุ ยงขามป้อม

106 11 กลุ่มเกษตรอนิทรียต์ าบลกดุชุมแสง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่18 ต าบลกดุชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 0 0 นายทวี นาบ ารุง

107 12 วิสาหกจิชุมชนปลูกกล้วยหอมทองเพือ่การส่งออกหนองบัวแดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 769896 1778412 นายอดุมศักด์ิ เพ็งจนัดา

108 13 กลุ่มผลิตขา้วแปลงใหญ่บ้านหนองหอยปังพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 0 0 0 นายลิขติ ศรีไพร

109 14 แปลงเรียนรู้เกษตรพอเพียง ต าบลนางแดด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 778885 1791305 นางจนัทร์รอง ศรีมนิลา

110 15 มะมว่งแปลงใหญ่บ้านโหล่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 765013 1789140 นายอทิธิพล สายสี

111 16 กลุ่มบริหารการใช้น้ าอา่งโนนเหมา่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 0 0 นายปรีชา ศรีมนิลา

112 17 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนขา้วกล้องเพือ่สุขภาพบ้านใหมส่ าราญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 0 0 0 นางหนูปัน สุภาพร

113 18 แปลงเรียนรู้เกษตรพอเพียง ต.หนองแวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 791648 1783129 นายทวี พะละเอน็

114 19 ปราชญ์เกษตรต าบลหนองแวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 788731 1785333 นายบุญชิต สมตัถะ

115 20 วิสาหกจิชุมชนปลูกหน่อไมฝ้ร่ัง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 790281 1779076 นายโสภา พงษ์สะพัง

116 21 วิสาหกจิชุมชนผลิตมะมว่งนอกฤดู ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่13 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 789280 1780230 นางรุ่งนภา โสลา

117 22 วิสาหกจิชุมชนผลิตขา้วบ้านหว้ยไผ่เหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 790316 1782103 นายบัณฑิต นาสีเสียด

118 23 การเพาะเล้ียงปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 789545 1786735 นายสมคิด ภสัูงข์

119 24 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการพัฒนาทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่17 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 788130 1781529 นายไพศาล แดงพะยนต์

120 25 กลุ่มขา้วอนิทรียต์ าบลหนองแวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 790837 1779121 นายประยรู ไชยแสง

104



โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัชยัภมูิ

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

121 26 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่20 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 790837 1779117 นายปรีชา ฝอยเงิน

122 27 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่20 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 790837 1779117 นายประยรู ไชยแสง

123 28 กลุ่มขา้วแปลงใหญ่บ้านหว้ยมว่งพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่20 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 0 0 0 นายมมีติร ธงพรรษา

124 29 กลุ่มขา้วแปลงใหญ่บ้านหนองส าราญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 0 0 0 นายบุญเพ็ง ศรีมาตร

125 30 กลุ่มขา้วแปลงใหญ่บ้านหนองปล้อง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 0 0 0 นายทรงศักด์ิ หมวดเมอืงกลาง

126 31 กลุ่มขา้วแปลงใหญ่บ้านหนองประดู่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่14 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 0 0 0 นายค าพันธ์ มะกลู

127 32 กลุ่มผู้ปลูกขา้วนาปี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 0 0 0 นายอดุม ชาลีเปรียม

128 33 กลุ่มเกษตรอนิทรียต์ าบลคูเมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลคูเมอืง อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 0 0 0 นายพูนศักด์ิ ดาวี

129 34 กลุ่มขา้วแปลงใหญ่บ้านโนนส าราญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 0 0 0 นายนะโรง ทนน้อย

130 35 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรพอเพียงไร่ทองอนิทร์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 781557 1777982 นายทองอนิทร์ นามประภยั

131 36 กลุ่มปลูกมนัส าปะหลังบ้านไทรงาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลวังชมภ ูอ าเภอหนองบัวแดง จงัหวัดชัยภมูิ 47 780212 1784752 นายประสิทธิ์ สุโพธิ์อามาตย์

132 จตุัรัส 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลบ้านกอก อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 803967 1728529 นางธนัญญา สิงหล์า

133 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1-17 ต าบลบ้านกอก อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 - - นายวิสุทธิ์ วงศ์เทียมจนัทร์

134 3 สวนญาตา ชัยภมูิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 802335 1732569 นางสาวญาตา หวะสุวรรณ

135 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1,2,3,6-11 ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 - - นายส าเนียง พูนประสิทธิ์

136 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4,5,12 ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 - - นายณัฐพล สุขสิงห์

137 6 ศูนยเ์รียนรู้ตามรอยพ่อใหมน่าดี อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านขาม อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 793296 1719224 นางสนัน่ ประดับวงษ์

138 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่/ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1-12 ต าบลบ้านขาม อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 - - นายสมภาร เส่ียงบุญ

139 8 ไร่ฟาร์มร๊าก อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลกดุน้ าใส อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 803601 1720199 นางสาวรินปวีร์ ภริมยไ์ทย

140 9 แปลงใหญ่ขา้วกดุน้ าใส ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1-14 ต าบลกดุน้ าใส อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 - - นายปรีชา ชมภหูอม

141 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงแปรรูปผลผลิตการเกษตร ต าบลหนองโดน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1-11 ต าบลหนองโดน อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 - - นายเฉลา ศรีบุรินทร์

142 11 รุ่งวัฒนะฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลละหาน อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 813637 1730754 นายวุฒิชัย มาโคตร

143 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1,4,10,13 ต าบลละหาน อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 - - นายบุญอดุม บัวผาง

144 13 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5-9,11,12 ต าบลละหาน อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 - - นายบุญหลอด หวังครอบกลาง

145 14 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองบัวใหญ่ อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 810855 1718077 นางพิกลุทอง มาลา

146 15 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 803213 1712550 นางสายลม เวิดสูงเนิน

147 16 แมส่นิทฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 804570 1708437 จา่เอกเด่นศักด์ิ แสนชนะ

148 17 ศูนยเ์รียนรู้แปรรูปผลผลิตการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1-11 ต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 - - นางสาวกนกกร จบมะรุม

149 18 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1-14 ต าบลส้มป่อย อ าเภอจตุัรัส จงัหวัดชัยภมูิ 47 - - นายอภชิิต หงษ์ทอง

150 บ าเหน็จณรงค์ 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลบ้านชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 นายแดง ปิน่สุวรรณ์
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151 2 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปขา้วดอนชะแง้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 นางทองต่ืม ยดึพวก

152 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหวัทะเล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 794460 1707323 นางสายรุ้ง คึขนุทด

153 4 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปขา้วหวัทะเล ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 นางจอมศรี ยทุธกล้า

154 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านกุม่-โนนสังข์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลหวัทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 นายประวิทย ์สิทธิขนุทด

155 6 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรโคกหนิต้ัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 นางสมพาน แพะขนุทด

156 7 วิสาหกจิชุมชนบ้านโปร่งมชีัย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลโคกเริงรมย ์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 นายเนติพงศ์ กระแสโสม

157 8  ูศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลโคกเพชรพัฒนา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลโคกเพชรพัฒนา อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 792527 1708692 นายเสนอ อึง่บ าเหน็จ

158 9  ูศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองตะครอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลโคกเพชรพัฒนา อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 779196 1709743 นายคล่ี ฝากกลาง

159 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลโคกเพชรพัฒนา อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 47 นายสมจติร ถอนพิมโจร

160 หนองบัวระเหว 1 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองบัวระเหว อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 795602 1741975 นายเส็ง นามหาญ

161 2 มนัส าปะหลังแปลงใหญ่ ต าบลวังตะเฆ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่17 ต าบลวังตะเฆ ่อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 768158 1750688 นายสุนทร อ านาจ

162 3 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลวังตะเฆ ่อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 775992 1750432 นายองัคาร สิงหล์า

163 4 มนัส าปะหลังแปลงใหญ่ หมูท่ี ่5 บ้านส านักตูมกา ต าบลวังตะเฆ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลวังตะเฆ ่อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 781001 1755260 นายไสว ชาญตะคุ

164 5 ศูนยบ์ริหารจดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่17 ต าบลวังตะเฆ ่อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 768532 1750472 นายประจวบ มุง่ซ้อนกลาง

165 6 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 786997 1759692 นายอชัฌา สัจเขต

166 7 มนัส าปะหลังแปลงใหญ่ หมูท่ี ่13 บ้านหว้ยแย ้ต าบลหว้ยแย้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่13 ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 773441 1761962 นายประสาท ชนะชัย

167 8 มนัส าปะหลังแปลงใหญ่ หมูท่ี ่7 บ้านซับหวาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 779999 1764217 นายเล่ือนยศ โชคสวัสด์ิ

168 9 มนัส าปะหลังเเปลงใหญ่ ต าบลหว้ยเเย้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 783999 1759526 นายอดุลย ์ค าจนัทร์

169 10 เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 781312 1756622 นางสาวบุปผา ไขขนุทด

170 11 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหว้ยแย ้อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 777611 1754166 นายอนันต์ แจง้หว้ย

171 12 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 796677  ึ1746274 นายอนุ อมฤก

172 13 ศูนยบ์ริหารจดัการศัตรูพืชชุมชน (เครือขา่ย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 794994 1746670 นายทองดา พันธ์ส าโรง

173 14 แปลงใหญ่กลุ่มศูนยข์า้วชุมชนต าบลโคกสะอาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47  ึึ794325 1745499 นายอรุณ ครองสิงห์

174 15 มนัส าปะหลังเเปลงใหญ่ ต าบลโคกสะอาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 787908 1746671 นายหนั ส าราญญาติ

175 16 เกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 790235 1747397 นางดาหวัน สุบิน

176 17 ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการท าเกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 793911 1743412 นายเบ็ญจ รัญชัย

177 18 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 794103 1743431 นางจ านงค์ อาภรณ์แกว้

178 19 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 794711 1737714 นางอมัพร มรรครมย์

179 20 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลโสกปลาดุก อ าเภอหนองบัวระเหว จงัหวัดชัยภมูิ 47 768532 1750472 นายมานะ ขรึมสันเทียะ

180 เทพสถติ 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 0 0 นายเกรียงไกร มว้นสูงเนิน
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181 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 756673 1697763 นายวิชิต สวัสด์ิปรุ

182 3 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านยางเกีย่วแฝก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 761519 1711972 นางเทวิน มาตรกลาง

183 4 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 763955 1715390 นายเส็ง นามตะ

184 5 ศูนยเืรียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ีม่.19 ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 770286 1714632 นายไพโรจน์ พันธวนิช

185 6 ศูนยเืรียนรู้ด้านอาหารปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ีม่.19 ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 761495 1714202 นายศรีนคร พันธวนิช

186 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 763955 1715390 นายเส็ง นามตะ

187 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศูนยเ์ครือขา่ย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 763955 1715390 นายเส็ง นามตะ

188 9 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านโคกรัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 763777 1715563 นายเส็ง นามตะ

189 10 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการปลูกออ้ย ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 768143 1717519 นายประดิษฐ์ กิง่พุทรา

190 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชสวน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 776632 1705979 นางสาวชนิดา ขวัญใจ

191 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่22 ต าบลหว้ยยายจิว๋ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 761336 1714088 นายศุภลักษณ์ ซ่ือสัตย์

192 13 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 771805 1735030 นายธงชัย ปัจจยั

193 14 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 0 0 นายสมพงษ์ ดีเดิม

194 15 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ลเมอืงหนาว(อโวคาโด) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 760275 1734768 นายวิเชียร พรมทุง่ค้อ

195 16 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 757915 1728061 นางสาวนัยน์ปพร ยอพันธ์

196 17 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อก/ไมป้ระดับ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่10 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 758375 1720813 นายประเสริฐ แดนทองหลาง

197 18 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตกล้วยหอมทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 772098 1750685 นางสาคร รองศักด์ิ

198 19 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการปลูกยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 0 0 นายประยรู รองศักด์ิ

199 20 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศูนยห์ลัก) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 770981 1744775 นายธเนศพล เบ้าค า

200 21 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่12 ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 764955 1741064 นายทองหล่อ อทุธิสินธ์

201 22 ศูนยเ์รียนรู้ไมผ้ลเมอืงร้อน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 766956 1749079 นางสาคร รองศักด์ิ

202 23 ศูนยเ์รียนรู้หมอ่นไหมแมส่มจติ ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่7 ต าบลโป่งนก อ าเภอเทพสถติ จงัหวัดชัยภมูิ 47 766636 1749026 นางสมจติร นบน้อม

203 ภเูขยีว 1 ไร่ภแูสงทอง ต าบลผักปัง อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่17 ต าบลผักปัง อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 191896 1810938 นายภานุพงศ์ เร่งรัดกจิ

204 2 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลกวางโจน อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 201872 1803824 นางหนูภกัด์ิ ค าเวียง

205 3 ไร่นาสวนผสม,ขา้วแปลงใหญ่ อืน่ๆ หมูท่ี่14 ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 202487 1823074 นายอทุัย พรหมผุย

206 4 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านแกง้ อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 180570 1817568 นายวิชัย ฤาชา

207 5 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลบ้านแกง้ อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 189884 1821527 นายสุจติร นามวิจติร

208 6 นาแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านเพชร อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 209663 1810260 นายอศิริยพงศ์ วงษ์เพชร

209 7 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลบ้านเพชร อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 206892 1811743 นายทรงฤทธิ์ ประจ าเมอืง

210 8 ออ้ยแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 198121 1812410 นายสุเวช พฤษรัตน์

107



โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัชยัภมูิ

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

211 9 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 197162 1826215 นายบุญกอง เจริญศักด์ิ

212 10 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่12 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 197634 1824298 นายนายออ่นสี ใจชื่น

213 11 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนธาตุทอง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลธาตุทอง อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 195964 1792709 นางนราภรณ์ นาชัยภมูิ

214 12 นาแปลงใหญ่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลธาตุทอง อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 1959664 1792709 นายทองค า คณะขาม

215 13 ศจช. ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลธาตุทอง อ าเภอภเูขยีว จงัหวัดชัยภมูิ 48 198068 179777 นายเสมยีน พูนสวัสด์ิ

216 บ้านแท่น 1 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกส้มโอบ้านแท่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 213942 1810929 นายบุญม ีนามวงศ์

217 2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มส้มโอแปลงใหญ่อ าเภอบ้านแท่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 214110 1810925 นายทองพูล วงษา

218 3 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านแท่น อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 214588 1814174 นายสถาพร ข าสุวรรณ

219 4 กลุ่มนาแปลงใหญ่ขา้วอนิทรียป์ลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่16 ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 209233 1818396 นายก าจดั เจก๊สูงเนิน

220 5 วิสาหกจิชุมชนไมผ้ลบ้านหลุบค่าย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 212028 1812567 นายกหุลาบ โชคบุญมี

221 6 วิสาหกจิชุมชนปลูกหมอ่นเล้ียงไหมบ้านเหมอืดแอ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 210511 1813978 นางกิง่ดาว ประทีปเมอืง

222 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกขา้วอนิทรียส์ามสวน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่14 ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 208731 1815912 นางสาวทองสุข ผลไทย

223 8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มออ้ยแปลงใหญ่อ าเภอบ้านแท่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่17 ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 206457 1814866 นายชาตรี พลนิกร

224 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (เครือขา่ย) สามสวน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 208727 1817025 นายอดิเรก ชมภมูิ

225 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่17 ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 208746 1817957 นายชาตรี พลนิกร

226 11 กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนสระพังวิทยาคม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสระพัง อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 221959 1814224 นางสายสุนี นิลบรรพต

227 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศูนยห์ลัก) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลสระพัง อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 222496 1817118 นายสถติ ดิลกลาภ

228 13 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มหมอ่นแปลงใหญ่ต าบลบ้านเต่า ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่3 ต าบลบ้านเต่า อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 218395 1812303 นางสิงหา ช านาญ

229 14 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตปลูกขา้วกล้องหอมมะลิต าบลบ้านเต่า ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านเต่า อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 220589 1811769 นายลอยชาย ผังคี

230 15 กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนชัยชุมพล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลบ้านเต่า อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 220023 1809449 นายประดิษฐ์ เจริญธรรม

231 16 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ผัก หมู่1 ต าบลหนองคู ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลหนองคู อ าเภอบ้านแท่น จงัหวัดชัยภมูิ 48 217872 1805987 นายกฤษณพล กะริยะ

232 แกง้คร้อ 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูจดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 204509 1780004 นางประนอม ลาสา

233 2 แปลงใหญ่ต าบลช่องสามหมอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 205258 1779758 นายสมยศ เตชะนอก

234 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอแกง้คร้อ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 204509 1780004 นายบุญศรี หงษ์วิลัย

235 4 ศูนยเ์รียนรู้ทีม่ลีมหายใจ หมู่9 บ้านหนองขามใต้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหนองขาม อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 199213 1788456 นายสุริยนต์ ฉายแสง

236 5 นาแปลงใหญ่นาหนองทุม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลนาหนองทุม่ อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 192146 1778337 นายวีระพล รัศมพีันธ์

237 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบกดุเกา่น้อย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ้านแกง้ อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 213595 1787797 นายไพรวัลย ์นิลไสล

238 7 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตผักปลอดสารพิษบ้านกดุเกา่น้อย ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลบ้านแกง้ อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 212758 1788694 นายเมอืงมนต์ พืน้ดอนเค็ง

239 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองไร่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองสังข ์อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 215994 1799066 นางสมปอง ผาประโมง

240 9 ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมู ่3 ต าบลหนองสังข์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่15 ต าบลหนองสังข ์อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 217360 1802567 นางบุญชู แปวชัยภมูิ
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

241 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนต าบลหลุบคา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหลุบคา อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 207248 1792223 นายสลิต หาญอาสา

242 11 ศูนยส์ร้างตนโนนดินหอม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหลุบคา อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 211052 1795470 นางสาวณัฏฐนันท์ กณัหาเขยีว

243 12 วิสาหกจิออ้ยแปลงใหญ่โคกกงุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลโคกกงุ อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 197564 1785177 นางฉวีวรรณ์ กองทอง

244 13 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรธรรมชาติ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลเกา่ยา่ดี อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 188344 1779779 นางสาวน้ าออ้ย นาชนะชัย

245 14 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียส์วนสวยผักสด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 189508 1782705 นายสุเทพ วรรณพงษ์

246 15 ศูนยเ์รียนรู้นาเจริญ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 206658 1782804 นายปิยวิทย ์ชนจารุพรพิสิฐ

247 16 ศูนยเ์รียนรู้เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวัดชัยภมูิ 48 204899 1787967 นายจนัทร์ ดอนผดุง

248 คอนสาร 1 ศพก.เครือขา่ยต าบลคอนสาร หมูท่ี ่3 ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 811379 1837415 นายบ ารุง โกฎหมัน่

249 2 ศพก.เครือขา่ยต าบลคอนสาร ม.8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 816655 1834790 นางสาวสายทอง บัวดี

250 3 ศพก.เครือขา่ยต าบลทุง่พระ หมูท่ี ่8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทุง่พระ อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 805051 1839906 นายรณชัย นามวิจติร

251 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลโนนคูณ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 48 182937 1827039 นายตัน จนัทร์สว่าง

252 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลโนนคูณ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 48 182937 1827039 นายจติติกา เจริญเกยีรติ

253 6 ศพก.เครือขา่ย หมูท่ี ่1 ต าบลโนนคูณ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโนนคูณ อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 48 183570 1827053 นางสุดใจ จ ารัสภมูิ

254 7 ศพก.เครือขา่ยต าบลหว้ยยาง หมูท่ี ่12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 807346 1829210 นายธีระศักด์ิ ซ้ายสุข

255 8 ศพก.เครือขา่ยต าบลหว้ยยาง ม.12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 807162 1829210 นายเฉลิม ชาติสุภาพ

256 9 แปลงใหญ่ต าบลหว้ยยาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 808526 1833314 นางสาวศุภรัตน์ เรืองเจริญ

257 10 ศพก.เครือขา่ยต าบลทุง่ลุยลาย หมูท่ี่1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทุง่ลุยลาย อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 793241 1828364 นายพรพิชิต แพงไทย

258 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลดงบัง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลดงบัง อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 814827 1837720 นายวิศิษฏ ์บุญสะอาด

259 12 ศพก.เครือขา่ยต าบลดงบัง ม.5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลดงบัง อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 815080 1839661 นายกติติพันธ์ มาภเูวียง

260 13 ศพก.เครือขา่ยต าบลดงบัง หมูท่ี่1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่1 ต าบลดงบัง อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 814182 1839677 นางหนูเพชร สายบัว

261 14 ศพก.เครือขา่ยต าบลทุง่นาเลา หมูท่ี ่1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทุง่นาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 809273 1837664 นายบุญส่ง เรืองเจริญ

262 15 ศพก.เครือขา่ยต าบลทุง่นาเลา ม.7 ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลทุง่นาเลา อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 808898 1837587 นางสาวหนูลิด อดุน้อย

263 16 ศพก.เครือขา่ยต าบลดงกลาง ม.1 ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 48 179955 1831881 นายสมบูรณ์ กดุขนุทด

264 17 ศพก. เครือขา่ยต าบลดงกลาง ม.8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมูิ 47 819061 1827329 นายเอกพงษ์ เจนไพร

265 ชุมพล 1 ไร่ธรรมดี..ได้ดี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลบ้านเจยีง อ าเภอภกัดีชุมพล จงัหวัดชัยภมูิ 47 764965 1777675 นางสาวพิตตินันท์ จ าใบรัตน์

266 2 ผลิตและขยายเชื้อราป้องกนัก าจดัศัตรูพืช ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดีชุมพล จงัหวัดชัยภมูิ 47 756797 1760143 นายส ารอง ปะนามะเส

267 3 สวนส ารองไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดีชุมพล จงัหวัดชัยภมูิ 47 756797 1760143 นายส ารอง ปะนามะเส

268 4 สวนทองเตย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลเจาทอง อ าเภอภกัดีชุมพล จงัหวัดชัยภมูิ 47 758034 1761935 นายทองเตย ขึน้นกขุม้

269 5 การผลิตมะขามหวานคุณภาพดี และเกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวังทอง อ าเภอภกัดีชุมพล จงัหวัดชัยภมูิ 47 751425 1749768 นายล้อม ประณีตพลกรัง

270 6 สวนโกวิทย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลวังทอง อ าเภอภกัดีชุมพล จงัหวัดชัยภมูิ 47 758370 1749994 นายโกวิทย ์ต่ายเมอืง

109



โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัชยัภมูิ

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

271 7 ศดปช.วังทอง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลวังทอง อ าเภอภกัดีชุมพล จงัหวัดชัยภมูิ 47 758612 1753314 นายแจว เยน็สันเทียะ

272 8 การท าไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดีชุมพล จงัหวัดชัยภมูิ 47 762759 1768240 นายเชิด บัวละคร

273 9 กลุ่มปลูกหมอ่นเล้ียงไหมบ้านโนนผักหวาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่7 ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดีชุมพล จงัหวัดชัยภมูิ 47 764143 1769505 นายศตวรรษ กนัหา

274 เนินสง่า 1 วิสาหกจิชุมชนผลิตภณัฑ์จากเส่ือกก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่15 ต าบลหนองฉมิ อ าเภอเนินสง่า จงัหวัดชัยภมูิ 47 816948 1719304 นางดอกไม ้กลุประจวบ

275 2 ศพก.เครือขา่ย ม.12 ต.หนองฉมิ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลหนองฉมิ อ าเภอเนินสง่า จงัหวัดชัยภมูิ 47 819763 1720566 นายชัยญา แพงพรมพรึก

276 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.หนองฉมิ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลหนองฉมิ อ าเภอเนินสง่า จงัหวัดชัยภมูิ 47 821753 1722773 นายสมคิด ภริมยก์จิ

277 4 สวนพันธุ์ดี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหนองฉมิ อ าเภอเนินสง่า จงัหวัดชัยภมูิ 47 817601 1722870 นายนิติธร หนันละหาน

278 5 วิสาหกจิชุมชนทอเส่ือกกบ้านบะเสียว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลหนองฉมิ อ าเภอเนินสง่า จงัหวัดชัยภมูิ 47 821414 1725017 นางสาวหยกฟ้า ไปปอด

279 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต.หนองฉมิ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่15 ต าบลหนองฉมิ อ าเภอเนินสง่า จงัหวัดชัยภมูิ 47 821753 1722773 นายสมคิด ภริมยก์จิ

280 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนคูณ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จงัหวัดชัยภมูิ 47 179213 1718352 นายพงศ์ศิริ ออสันเทียะ

281 8 จดุเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า จงัหวัดชัยภมูิ 47 179819 1727543 นายมานิตย ์ภมูพิงศ์บริรักษ์

282 9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มปลูกผัก ต.รังงาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลรังงาม อ าเภอเนินสง่า จงัหวัดชัยภมูิ 47 817521 1714638 นางสาวกลัยา จอมสันเทียะ

283 10 ศพก.เครือขา่ย ม.7 ต.รังงาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลรังงาม อ าเภอเนินสง่า จงัหวัดชัยภมูิ 48 817008 1711422 นายเบ้า ชัยบุรัมย์

284 ซับใหญ่ 1 แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 780288 1730944 นายค ารณ ฟุบขนุทด

285 2 กลุ่มปลูกหมอ่นเล้ียงไหมบ้านโนนสะอาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่3 ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 0 0 นางทัศทรวง ศรีสุวรรณ

286 3 จดุเรียนรู้การผลิตหน่อไมฝ้ร่ัง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 775000 1729756 นายมานพ รันค าภา

287 4 วิสาหกจิชุมชนเศรษฐกจิพอเพียงบ้านบุฉนวน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 770190 1727201 นางละออง คัดวงษ์

288 5 เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 นายประเสริฐศักด์ิ ธีรกลุ

289 6 การปลูกหน่อไมฝ้ร่ัง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 768490 1729561 นางวรรณภา คงพิษ

290 7 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 776573 1729953 นายจนัทร์ ลีเหล่าน้อย

291 8 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านวังขอนสัก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลท่ากบู อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 789128 1730857 นายนายธีรชัญ หาญสงคราม

292 9 เกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลท่ากบู อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 789889 1731389 นายวิชิต แกว้บูรพา

293 10 วิสาหกจิชุมชนผลิตภณัฑ์ปูนปัน้บ้านซับสมบูรณ์ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลท่ากบู อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 782652 1732713 นายมนู ด่านกระโทก

294 11 แปลงใหญ่ขา้วบ้านวังขอนสัก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลท่ากบู อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 785030 1733380 นายสมาน พรมออ่น

295 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนตะโกทอง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่ จงัหวัดชัยภมูิ 47 785298 1723649 นายบุญเรือง ชัยมแีรง
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โซน x y

1 เมืองนครราชสีมา 1 ศพก.มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 190612 1648282 นายสมเกียรติ บญุหมืน่ไวย

2 2 ศพก.เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโคกสูง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 188916 1668025 นางจิตตรา แต้มพุดซา

3 3 ศพก.ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 201514 1658150 นายบนัลือ พรมพะเนา

4 4 ศพก.เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหมืน่ไวย อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 188215 1662203 นายอรุณ ขันโคกสูง

5 5 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลพลกรัง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 178697 1661790 นายโฉม เกีย้วสันเทยีะ

6 6 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลพุดซา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 186244 1666466 นายจันทร์ บตุรนนัท์

7 7 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 192311 1668433 นางพีรญา แซกรัมย์

8 8 ศพก.มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 187731 1638513 นายมงคล ทพิย์พันดุง

9 9 ศพก.มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 193279 1644490 นายพิสิทธิ์ เนือ่งกระโทก

10 10 ศพก.มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 186328 1646693 นายบรรจบ เข็มทอง

11 11 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 196086 1662358 นายอ านาจ อาจอนงค์

12 12 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองไข่น้ า อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 48 196595 1671507 นายวฒันชัย โปรยโคกสูง

13 ครบรีุ 1 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลแชะ อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 205407 1609367 นายธรรมรงค์ศักด์ิ ภกัด์ิกระโทก

14 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่ ต าบลแชะ อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 0 0 0 นาย

15 3 ทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเฉลียง อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 206319 1606855 นายสมโภชน ์ยมวชิราสิน

16 4 ประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลครบรีุ อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 187325 1616911 นายวนิยั จันส าโรง

17 5 บวัออมสิน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลครบรีุ อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 190923 1617081 นางสมหมาย ประชิดครบรีุ

18 6 ศูนย์ ศดปช ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่19 ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 207674 1597284 นางมัน่ ไผผักแวน่

19 7 แปรรูปพริก ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลอรพิมพ์ อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 198758 1610378 นางผ่องใส เศียรกระโทก

20 8 เพาะเหด็ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 196136 1595428 นายจิราธวิฒัน ์เณรชู

21 9 ทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลล าเพียก อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 212497 15859 นางร าเภา หาญนอก

22 10 ทอผ้า ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่2 ต าบลล าเพียก อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 214455 1594626 นางหนม ซอดนอก

23 11 แปรรูป ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลล าเพียก อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 214461 159469 นายชวน ฉิมกลาง

24 12 ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลครบรีุใต้ อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 187630 1600843 นายสง่า เจริญสุข

25 13 ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลครบรีุใต้ อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 187630 1600843 นายสง่า เจริญสุข

26 14 ศจช ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลตะแบกบาน อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 213668 160400 นายสายัน รากผักแวน่

27 15 ปลูกผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลสระวา่นพระยา อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 218236 160556 นางนนัมพร อานก าปงั

28 16 ปลูกขนนุ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลสระวา่นพระยา อ าเภอครบรีุ จังหวดันครราชสีมา 48 216135 1608120 นายวเิชียร ปะทงัวา

29 เสิงสาง 1 ศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลเสิงสาง อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 227977 1600541 นายววิฒัน ์ศรีกระสัง

30 2 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายตุ๊ดตู่ แตะกระโทก

31 3 ศูนย์เรียนรู้วสิาหกิจชุมชนเล้ียงไหมสระตะเคียน ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่7 ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายเผด็จ โนนทะค าจันทร์

32 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 216767 1529220 นายกฤษณ์ นรัูกษา

33 5 ศูนย์การเรียนรู้การท าสวนทเุรียน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 ๒๑๘๓๔๓ ๑๕๘๙๑๐๘ นายสมหมาย เสมอสม

34 6 ศูนย์เรียนรู้ระบบพลังงานทดแทน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายชาคริต โสสุวรรณ
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ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

35 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 226430 1599631 นายจรัส พรมใจ

36 8 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบธรรมชาติ(วนเกษตร) และทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 238236 1601012 สิบเอกสุรชาติ เจริญสุข

37 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 235135 1601025 นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์

38 10 ศูนย์เรียนรู้วสิาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรเอีย่มเฮง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นาย่โปย ปราสาทกลาง

39 11 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงววันม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่15 ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายอุดมสิทธิ์ ยุดกระโทก

40 12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลสุขไพบลูย์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 225959 1612873 นายเสริม ชอบเรียบร้อย

41 13 ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลสุขไพบลูย์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายสมศักด์ิ แสงรัมย์

42 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลบา้นราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายทองด า ผลผาเลิศ

43 15 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลบา้นราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายถนอม ขันทองค า

44 คง 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธกิารผลิตสินค้าเกษตรบา้นหนองเสากี่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลเมืองคง อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 211068 1709801 นายสมศักด์ิ เมีย้นกลาง

45 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นโนนแดง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 221699 1710829 นายไพบลูย์ ไชยนอก

46 3 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาต าบลเทพาลัย ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นางวนัเพ็ญ ท านานอก

47 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพบา้นกระถิน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 230429 1699924 นายพิกุล สอสุธรรม

48 5 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาต าบลตาจั่น ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลตาจั่น อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายพล กุนอก

49 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นหนองตายก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลตาจั่น อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 223403 1693976 นายสายชล โฉมกลาง

50 7 ศูนย์เรียนรู้ด้านระมงต าบลบา้นปรางค์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่15 ต าบลบา้นปรางค์ อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นางปนดัดา สุขนลิ

51 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นปรางค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบา้นปรางค์ อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 188069 1713643 นายสายัน นลิโท

52 9 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาต าบลหนองมะนาว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายประมวล ศิริบญุคุณ

53 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นตลุกม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 208959 1715853 นายฐิติรัตน ์วลิแลน

54 11 ศูนย์เรียนรู้ด้านระมงต าบลหนองมะนาว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายชรัน จันภริมย์

55 12 ศูนย์เรียนรู้ด้านระมงต าบลหนองมะนาว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 ร้อยตรีทองใบ พันโนราช

56 13 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลาต าบลหนองบวั ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายสายยู ทองค า

57 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นหนองสะแก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองบวั อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 194665 171719 นายบญุส่ง ตากิม่นอก

58 15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นหนองอ้ายอูก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 206790 1710018 นายสรเจตน ์พิมพ์ทวทีรัพย์

59 16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นไทรโยง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 214707 1072209 นายอุดมศักด์ิ เทยีบกลาง

60 17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นหนองสะเดา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลขามสมบรูณ์ อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 220262 1702851 นางบญุศรี มูลจันทร์

61 18 ศูนย์เรียนรู้ด้านระมงต าบลขามสมบรูณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลขามสมบรูณ์ อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา 48 0 0 นายบญุจันทร์ เสนาม

62 บา้นเหล่ือม 1 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลบา้นเหล่ือม อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา 48 191389 1727633 นายดอกไม้ กุลนอก

63 2 การเล้ียงปลานลิร่วมกับกุง้ก้ามกราม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลบา้นเหล่ือม อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา 48 187173 1727132 นายบรรเจิด แก้วก าเหนดิ

64 3 การเล้ียงโคเนือ้ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลบา้นเหล่ือม อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา 48 192949 1730825 นายค าตัน พันธว์เิศษ

65 4 การเล้ียงโคผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลบา้นเหล่ือม อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา 48 191550 1727844 นายบวัศรี ทองนอก

66 5 หมอดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่5 ต าบลวงัโพธิ์ อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา 48 189588 1725298 นายจักรี วฒัณเสถียร

67 6 การปลูกฝร่ังอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา 48 201834 1728240 นายอรวรรณ มัง่ค่ัง

68 7 การเพาะเล้ียงกบ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา 48 196415 1719050 นายวาโย ชานอก
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

69 8 การปลูกพืชอายุส้ันหลังการเก็บเกีย่วพืชหลัก ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่13 ต าบลโคกกระเบื้อง อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา 48 197009 1720056 นายสมควร ต่อด่านกลาง

70 9 การปลูกข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา 48 188960 1720642 นายนรายุทธ บ ารุงนอก

71 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนช่อระกา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลช่อระกา อ าเภอบา้นเหล่ือม จังหวดันครราชสีมา 48 186280 1723767 นายบญุช่วย ทองบอ่

72 จักราช 1 ศูนย์เรียนรู้การผลิตและการแปรรูป ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลจักราช อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 224801 1665968 นางสาวนชิาภา มูลทองหลาง

73 2 กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลจักราช อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 226203 1661740 นางนชุ กุดนอก

74 3 ศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลจักราช อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 2288018 1666547 นางละออง รัตนสุข

75 4 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลทองหลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลทองหลาง อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 216099 1665690 นายวรีะกุล แก้วใส

76 5 ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทองหลาง อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 214045 1664347 นายนพนนัท ์คงพุดซา

77 6 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลสีสุก อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 217269 1644604 นายประยงค์ นดิกระโทก

78 7 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว(์โค) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลสีสุก อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 216463 1649049 นายศุภสิน ชินกระโทก

79 8 ศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสีสุก อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 223715 1647293 นายเชาวลิต พระชนะ

80 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 223043 1652659 นางสาวสุรินทร สมสี

81 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองพลวง อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 221140 1666924 นางบญุเล้ียง แก้วอินทร์

82 11 กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลศรีละกอ อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 225944 1647039 นายเฉลิม แฝงกระโทก

83 12 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 228810 1641051 นายลักษณ์ แม่นสอนลา

84 13 กลุ่มแปลงใหญ่มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 231837 1647517 นายค าภ ีภมูินา

85 14 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 232703 1645394 นายจริน อรุณโน

86 15 ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตอ้อย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลหนิโคน อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา 48 229999 1661512 นายอาคม ศรีโพธา

87 โชคชัย 1 ศูนย์เครือข่ายต าบลกระโทก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่๓ ต าบลกระโทก อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 ๑๙๖๖๖๐ ๑๖๒๗๗๖๒ นายบญุช่วย พึ่งกระโทก

88 2 ศูนย์เครือข่ายต าบลพลับพลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่๑๔ ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 ๑๙๘๒๖๖ ๑๖๒๒๖๔๗ นายศุภชัย จาดทองค า

89 3 ศูนย์เครือข่ายต าบลพลับพลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่18 ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 192542 1634528 นายสมใจ ม่วมกระโทก

90 4 ศูนย๋เครือข่ายต าบลทา่อ่าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทา่อ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 198131 1638065 นายแสง ลิมมาน

91 5 ศูนย์เครือข่ายต าบลทุ่งอรุณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่๕ ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 ๑๙๖๑๒๖ ๑๖๒๓๖๑๐ นายเลิศ จิตกระโทก

92 6 ศูนย์เครือข่ายต าบลทุ่งอรุณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 196181 1617154 นายพิพัฒน ์อุปกระโทก

93 7 ศูนย์เครือข่ายต าบลทา่ลาดขาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่๑๑ ต าบลทา่ลาดขาว อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 ๑๙๒๔๑๙ ๑๖๒๓๔๕๗ นายสง่า ด่วนรับรัมย์

94 8 ศูนย์เครือข่ายต าบลทา่เยีย่ม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่๑๔ ต าบลทา่เยีย่ม อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 ๑๙๙๖๗๕ ๑๖๒๖๑๖๗ นายจารึก กมลอินทร์

95 9 ศูนย์เครือข่ายต าบลทา่เยีย่ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่๓ ต าบลทา่เยีย่ม อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 ๒๐๑๓๔๐ ๑๖๒๗๔๙๔ นางพรวน ผันกระโทก

96 10 ศูนย์เครือข่ายต าบลทา่เยีย่ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลทา่เยีย่ม อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 204805 1632386 นางนศิารัตน ์นกุิจ

97 11 ศูนย์เครือข่ายต าบลโชคชัย ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่๑๓ ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 ๑๙๔๒๐๔ ๑๖๓๑๑๒๗ นายทอง วรรณสุข

98 12 ศูนย์เครือข่ายต าบลละลมใหม่พัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่๖ ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 ๒๐๐๘๕๖ ๑๖๓๗๓๙๒ นายธรีพงษ์ บองกระโทก

99 13 ศูนย๋เครือข่ายต าบลด่านเกวยีน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลด่านเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 48 196682 1643223 นายปณุยวจัน ์ชาบญุเรือง

100 ด่านขุนทด 1 ศูนย์เครือข่ายบา้นถนนหกัใหญ่ ต าบลกุดพิมาน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 793804 1694443 นายกิตติพงศ์ เวยีงสิมา

101 2 ศูนย์เครือข่ายบา้นโคกรักษ์ ต าบลด่านขุนทด ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 795963 1681339 นายชูศักด์ิ วนัขุนทด

102 3 ศูนย์เครือข่ายบา้นใหม่เจริญสุข ต าบลด่านขุนทด อืน่ๆ หมูท่ี่15 ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 796158 1680719 นายไวยพช คูณศิริเจริญภกัดี
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

103 4 ศูนย์เครือข่ายบา้นหวับงึ ต าบลด่านขุนทด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 805144 1679147 นายหล่อ ช่วยงาน

104 5 ศูนย์เครือข่ายบา้นหนิลาด ต าบลตะเคียน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่17 ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 792344 1670153 นายจารึก เหดิขุนทด

105 6 ศูนย์เครือข่ายบา้นโกรกลึก ต าบลตะเคียน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 790144 1669257 นายสุวทิย์ โคตรสูงเนนิ

106 7 ศูนย์เครือข่ายบา้นโปง่กระสัง ต าบลพันชนะ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลพันชนะ อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 787442 1691606 นางสาวประภาพร สัจจาวฒันา

107 8 ศูนย์เครือข่ายบา้นดอนตะหนนิใหญ่ ต าบลด่านขุนทด ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลสระจรเข้ อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 802259 1680719 นางปรีชา เดินขุนทด

108 9 ศูนย์เครือข่ายบา้นโกรกสมอ ต าบลหนองกราด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 788573 792344 นายทุ่ย ชุม่ตะคุ

109 10 ศูนย์เครือข่ายบา้นใหญ่ ต าบลหนองบวัตะเกียด ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลหนองบวัตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 799955 1689266 นายประทปี บขูุนทด

110 11 ศูนย์เครือข่ายบา้นเมืองตะโก ต าบลหนองบวัตะเกียด ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่15 ต าบลหนองบวัตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 803435 1690608 นายอุดม พาขุนทด

111 12 ศูนย์เครือข่ายบา้นหว้ยจรเข้ ต าบลหนิดาด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลหนิดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 780604 1680740 นางนงนชุ ค าผา

112 13 ศูนย์เครือข่ายบา้นโคกสามัคคี ต าบลหนิดาด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลหนิดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 785212 1675449 นายวเิชียร มหาวฒันานนัท์

113 14 ศูนย์เครือข่ายบา้นโนนเต็ง ต าบลโนนเมืองพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 47 812137 1696417 นายเฉลิม เหกิขุนทด

114 โนนไทย 1 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบา้นด่านกรงกราง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 182685 1683536 นายล าดวน นวลจันทร์

115 2 นายสุพล ดู่สันเทยีะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 183205 1683588 นายสุพล ดู่สันเทยีะ

116 3 นายสวสัด์ิ ใบต้ังกลาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 188601 1676203 นายสวสัด์ิ ใบต้ังกลาง

117 4 นายบญุมี ปรคนธรรพ์ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่14 ต าบลก าปงั อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 186650 1674288 นายบญุมี ปรคนธรรพ์

118 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่14 ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 0 0 0 นายประยงค์ สมน้ าค า

119 6 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 0 0 0 นายนนทธ์วชั จันตา

120 7 นายจ าลอง แก่นสันเทยีะ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 47 821570 1670690 นายจ าลอง แก่นสันเทยีะ

121 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ าเภอโนนไทย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 181433 1673893 นายบญุทิ้ง แส่สันเทยีะ

122 9 นางอรทยั ศรีอาภยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลค้างพลู อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 818389 1675618 นางอรทยั ศรีอาภยั

123 10 นางช่อทพิย์ เก่งกลางดอน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลบา้นวงั อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 813596 1679151 นางช่อทพิย์ เก่งกลางดอน

124 11 แปลงใหญ่มันส าปะหลังบา้นเมืองเก่า ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลบลัลังก์ อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 47 815384 1689833 นายสมยศ ชาติเชือ้

125 12 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นสายออ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลสายออ อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 183112 1689521 นายเพิ่มศักด์ิ ตะสันเทยีะ

126 13 ศูนย์เรียนรู้ด้านมะขามเทศ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลถนนโพธิ์ อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 0 0 0 นายประทวน กอเผือกกลาง

127 14 ศูนย์เรียนรู้ด้านมะขามเทศ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่6 ต าบลถนนโพธิ์ อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 0 0 0 นายสมหวงั แงดสันเทยีะ

128 15 นายฉลวย จันทร์จ่อกล่ิน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลถนนโพธิ์ อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 189551 1689529 นายฉลวย จันทร์จ่อกล่ิน

129 16 นายธวชัชัย เข็มสันเทยีะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 188763 1688927 นายธวชัชัย เข็มสันเทยีะ

130 17 นายเชย ชาวปา่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 187694 1689978 นายเชย ชาวปา่

131 18 เครือข่ายบา้นสระตรอง หมูท่ี่ 9 ต าบลสายออ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลมะค่า อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 48 180585 1690955 นางสาวผาสุข บญุสายออ

132 โนนสูง 1 การเพาะเหด็ฟาง ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่10 ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 201783 1675030 นายสมพงษ์ แปกลาง

133 2 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 204424 1682420 นายมนญู นาคจ าศิลป์

134 3 กลุ่มผักปลอดสารพิษบา้นจันดุม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 209252 1676177 นายไพฑูรย์ นากลาง

135 4 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 204586 1667344 นายสุรศักด์ิ แพกลาง

136 5 การปลูกแคนตาลูป ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลบงิ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 215454 1673628 นายเอ ชะอุม่กลาง
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137 6 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอ้งม้วนเปรมชัยบงิมิตรภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลบงิ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 210940 1673871 นางเปรมกมล คุณเจริญ

138 7 ข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 213152 1676737 นายอุดร ปานทองหลาง

139 8 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 21926619 1688239 นายด ารงค์ กอบพุฒซา

140 9 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลานลิบา้นวงัม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 218771 1691499 นายทองอยู ่ไหวพริบ

141 10 กลุ่มปลูกผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 210149 1666146 นายอภริมย์ ดอกทองหลาง

142 11 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลหลุมข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 215669 1687612 นางอรุณ อ้วนสันเทยีะ

143 12 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 นางสาคร ด่านเสลา

144 13 กลุ่มแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลจันอัด อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 193242 1675852 นายทองพูน ปล่ังกลาง

145 14 การเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่6 ต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 199599 1695462 นายสถาพร สุพรรณเภสัช

146 15 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลด่านคล้า อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 202644 1678607 นายวเิชียร เดือนกลาง

147 16 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 196500 1689270 นางวาริกา ทองค า

148 17 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 200186 1689291 นายนาว ีไชยมี

149 18 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลเมืองปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 197518 1680110 นางสาวจารุณี กิง่สักกลาง

150 19 การขยายพันธุ์มะนาว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่6 ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 205959 1671741 นายพิสิษฐ์ ธนเดชเจริญวงษ์

151 20 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 213986 1669085 นายประจบ แชะจอหอ

152 21 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลล ามูล อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 48 210149 1666146 นายสนทิ ชะงายกลาง

153 ขามสะแกแสง 1 ศูนย์เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 201529 1699522 นางสุมิตรา ผิวกลาง

154 2 ศูนย์เรียนรู้สินค้าเกษตรปลอดภยัได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 195144 1700684 นางทวิาวรรณ หวงัมวนกลาง

155 3 กลุ่มผู้ปลูกพริกปลอดภยับา้นหว้ยฉลุง ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 197680 1703660 นางจันทวภิา รัดธรรม

156 4 วสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกพริกส่งออกอ าเภอขามสะแกแสง ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 196769 1696382 นางสิรวยี์ พงษ์เตชสิทธิ์

157 5 ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนคนเกษตรขามสะแกแสง ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 196295 1696759 นายกาวนิ ขอแจ้งกลาง

158 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่และการผลิตสะเดา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโนนเมือง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 192424 1707391 นายสมพร มัง่มี

159 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโนนเมือง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลโนนเมือง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 189174 1706962 นางสุวพัชร บวัดอก

160 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลเมืองนาท ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลเมืองนาท อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 205916 1701759 นายจักรีวฒัน ์โกะสูงเนนิ

161 9 ศูนย์เรียนรู้หมอดินอาสา ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่10 ต าบลชีวกึ อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 185845 1700197 นายสุชาติ กล่อมจอหอ

162 10 ศูนย์เรียนรู้โครงการพลังงานแสงอาทติย์บา้นบอุ้อย ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมูท่ี่11 ต าบลชีวกึ อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 188291 1700674 นายบรรดัด ถ้ ากลาง

163 11 แปลงเรียนรู้ฟาร์มชุมชนบา้นหวับงึ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลชีวกึ อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 188853 1695649 นายประเสริฐ หวงัล้อมกลาง

164 12 ศูนย์เครือข่ายด้านไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลพะงาด อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 194168 1697291 นางสาวสายหยุด เชือ้จันทร์อัด

165 13 จุดถ่ายทอดการเล้ียงหมูหลุมและฟาร์มชุมชนต าบลพะงาด ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลพะงาด อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 194285 1693198 นายดุรเดช จาดรัมย์

166 14 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นโคกคูขาดและศูนย์เรียนรู้ปศุสัตวอ์าสาอ าเภอขามสะแกแสง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 199430 1707170 นายสมพงษ์ จันทร์ฟ้า

167 15 เครือข่าย OTOP อ าเภอขามสะแกแสง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 202409 1706776 นางปารว ีสมัยกลาง

168 16 ศูนย์การเพาะเหด็เพื่อการค้าครบวงจร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลเมืองเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 48 195982 1707161 นายวนัชัย มีก าปงั

169 บวัใหญ่ 1 ระบบน้ าในไร่นา ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 218207.7 1730277.54 นายโชคอานนัท ์ววิรรธนอ์ธชิา

170 2 การปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลเสมาใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 223072.8 1719239.88 นางเบญจวรรณ สุรินทร์ต๊ะ
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171 3 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลดอนตะหนนิ อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 229530.3 1713593.06 นายสมเดช มีระหนันอก

172 4 ไร่นาสวนผสมต าบลดอนตะหนนิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลดอนตะหนนิ อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 226481 1707523 นายธรีะชัย โพธิ์จันทกึ

173 5 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองบวัสะอาด อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 215611 1725571 นายช้าง ปแีหล่

174 6 ข้าวแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 212784.2 1718576.15 นายอุทยั มาล าโกน

175 7 การปลูกพืชในดินเค็ม ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่7 ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 215758.6 1716833.55 นางละม่อม บญุเรือง

176 8 ศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่8 ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 214927 1716619 นางละม่อม ศรีวฒันพงษ์

177 9 การขยายพันธุ์ปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลกุดจอก อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 229318.5 1722881.21 นายประพล สิงหโ์คกกรวด

178 10 ไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หมูท่ี่11 ต าบลกุดจอก อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 227190 1721732 นายสมศักด์ิ ประจิตร์

179 11 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลด่านช้าง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 222874.4 1730472.29 นายถาวร ใสสะรัง

180 12 การเล้ียงปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลด่านช้าง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 221480.1 1733322.32 นายอาจ สูหา

181 13 การปลูกถัว่ไม่รดน้ า ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลด่านช้าง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 222815.3 1730303.16 นายค าภ ูพลราช

182 14 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลขุนทอง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 221479.4 1736336.61 นางทองงาม ทองภู

183 15 ดิน - ปุ๋ย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลขุนทอง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 213789.6 1736059.12 นายขจรศักด์ิ จันทร์ค า

184 16 นาแปลงใหญ่ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลขุนทอง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 214817 1736851 นายสุรพงษ์ สุทธจิ านงค์

185 17 การเพาะเหด็เศรษฐกิจ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลขุนทอง อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 215184.3 1732067.23 นางธมลวรรณ สินจักร

186 18 การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 48 220583.3 1722005.42 นายทรงยศ ศรีวฒันพงศ์

187 ประทาย 1 ศูนย์เครือข่ายต าบลประทาย ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 253969 1717529 นายอธวิฒัน ์เยีย่มไธสง

188 2 ศพก.เครือข่ายต าบลกระทุ่มราย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่77 ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 247277 1714590 นายธนโชติ จอดนอก

189 3 ศพก.เครือข่ายต าบลกระทุ่มราย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 248548 1720125 นายสิริศักด์ิ การธนะศาษฐ์

190 4 ศพก.เครือข่ายต าบลตลาดไทร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 261997 1716572 นางสาวสถาพร ด่านณรงค์

191 5 ศพก.เครือข่ายต าบลตลาดไทร ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 263679 1714859 นายโสภณ วรีะกุล

192 6 ศพก.เครือข่ายหนองพลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 257049 1723377 นายธวชัชัย ศรีนวลจันทร์

193 7 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองค่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 260855 1727824 นายสงบ หาญกล้า

194 8 ศพก.เครือข่ายต าบลหนัหว้ยทราย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 252199 1728435 นายเขียว ทองพูล

195 9 ศพก.เครือข่ายต าบลดอนมัน ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่7 ต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 262585 1712170 นางหนพูันธ ์จันทชิัย

196 10 ศพก.เครือข่ายต าบลโนนเพ็ด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 250374 1731281 นายบญุเลิศ ค าภบิาล

197 11 ศพก.เครือข่ายต าบลทุ่งสวา่ง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 254672 1715375 นายเอกสรรค์ บญุฮวด

198 12 ศพก.เครือข่ายต าบลโคกกลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 260059 1712385 ร้อยตรีสุภาณุวฒัน ์กนกพินจิ

199 13 ศพก.เครือข่ายเมืองโดน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่2 ต าบลเมืองโดน อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา 48 258262 1730820 นายกระแส ทองนอก

200 ปกัธงชัย 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเมืองปกั ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่18 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 183835 1629386 นายบญุนอ้ม จีนดอน

201 2 ศพก. เครือข่าย ต าบลเมืองปกั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเมืองปกั อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 184615 1630234 นายผัน ชาติกระโทก

202 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลตะคุ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 817582 1629078 นายเกรียงไกร ชินตะคุ

203 4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรชุมชนสุขัง ต าบลตะคุ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่9 ต าบลตะคุ อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 817582 1629073 นายสันติภาพ เดือนตะคุ

204 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโคกไทย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลโคกไทย อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 185819 1632124 นายบญุส่ง บ ารุงดอน
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205 6 ศพก. เครือข่าย ต าบลโคกไทย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลโคกไทย อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 187369 1634731 นายมานพ กล้ากระโทก

206 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลส าโรง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลส าโรง อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 185178 1624098 นายสมส่วน ขิมกระโทก

207 8 ศพก. เครือข่าย ต าบลส าโรง ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่1 ต าบลส าโรง อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 185246 1624155 นายดนพุงษ์ บรรลือส าโรง

208 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลตะขบ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 809884 1623625 นายอวยชัย งาตะขบ

209 10 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นเขาพญาปราบ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่15 ต าบลตะขบ อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 809983 1623613 นายอวยชัย งาตะขบ

210 11 ศพก.เครือข่าย ต าบลนกออก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนกออก อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 179810 1625143 นางสิน บญุแต่ง

211 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชุนต าบลดอน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 188985 1627055 นายสุชิน พาผักแวน่

212 13 ศพก. เคร์อข่าย ต าบลดอน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลดอน อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 188985 1627055 นายสมัย เถียมดอน

213 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลตูม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลตูม อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 819634 1624420 นายบญุชอบ ตริตรอง

214 15 ศพก. เครือข่าย ต าบลตูม ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลตูม อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 819634 1624420 นายบญุชอบ ตรตรอง

215 16 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลง้ิว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลง้ิว อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 822871 1622622 นายสุชาติ เจียมจิตร

216 17 ศพก. เครือข่าย ต าบลง้ิว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลง้ิว อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 822871 1622622 นายสุชาติ เจียมจิต

217 18 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลสะแกราช ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 179656 1616080 นายอุดม หอ่มกระโทก

218 19 ศพก. เครือข่าย ต าบลสะแกราช ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่15 ต าบลสะแกราช อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 179650 1616076 นายสมเกียรติ เฉียงจะโปะ

219 20 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลล านางแก้ว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลล านางแก้ว อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 812141 1615438 นายประสิทธิ์ แนบฉิมพลี

220 21 ศพก. เครือข่ายต าบลล านางแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลล านางแก้ว อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 811085 1616243 นายประสิทธิ์ แนบฉิมพลี

221 22 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลภหูลวง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลภหูลวง อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 822980 1615276 นายพีรพล งอนกิง่

222 23 ศพก. เครือข่าย ต าบลภหูลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลภหูลวง อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 821743 1619590 นายพีรพล งอนกิง่

223 24 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลธงชัยเหนอื ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลธงชัยเหนอื อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 179398 1640149 นายเชิดชัย แปลกจังหรีด

224 25 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลสุขเกษม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลสุขเกษม อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 813930 1623044 นายรณชัย ดีขุนทด

225 26 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเกษมทรัพย์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 182464 1623264 นางจ าปา เครือศรี

226 27 ศพก. เครือข่าย ต าบลเกษมทรัพย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 48 184781 1624761 ร้อยตรีสะอาด สินสอนง่าย

227 28 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบอ่ปลาทอง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลบอ่ปลาทอง อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 811663 1615215 นายประพันธ ์พันธจ์ะโปะ

228 29 ศพก. เครือข่ายต าลบอ่ปลาทอง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลบอ่ปลาทอง อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา 47 811663 1615215 นายประพันธ ์พันธจ์ะโปะ๊

229 พิมาย 1 ศูนย์เครือข่ายด้นประมง การเล้ียงกบ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 229854 1686675 นางประไพ สบาย

230 2 ศูนย์เครือข่ายด้านไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 229732 1687550 นายประจักษ์ หมัน่รักษา

231 3 ศูนย์เครือข่ายด้านธนาคารอาหารและพืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 225634 1684009 นายเพลินพิศ ถิน่ทองหลาง

232 4 ศูนย์เครือข่ายด้านเกษตรทฤษฎใีหม่บา้นคลองนมววั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 นางวภิา ภกัดีโพธิ์

233 5 ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่17 ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 นายด ารงค์ บญุสุข

234 6 ศูนย์เครือข่ายด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบา้นหนองจิก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 247145 1690938 นายเชิด นาสรร

235 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลกระเบื้องใหญ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 0 0 0 นางบณัฑิตา พุฒนอก

236 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลกระเบื้องใหญ่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 227230 1690434 นางเดือนเพ็ญ ทศิรักษ์

237 9 ศูนย์เครือข่ายด้านไร่นาสวนผสมบา้นทา่หลวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลทา่หลวง อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 234325 1690286 นายประจักษ์ เปร่ืองค้า

238 10 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลทา่หลวง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลทา่หลวง อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 234330 1688286 นายเจริญ โจ้พิมาย
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

239 11 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ต.รังกาใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 236080 1684004 นายสุพรรณ กาศก้อง

240 12 ศูนย์เครือข่ายด้านเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 227050 1684424 นางสุกัญญา เชือ้สุข

241 13 ศูนย์เครือข่ายด้านข้าวบา้นทุ่งพิกุลทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลชีวาน อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 235084 1697306 นายอิด เสริมนอก

242 14 ศูนย์เครือข่ายด้านไร่นาสวนผสมต าบลชีวาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลชีวาน อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 233007 1696969 นายวนิยั เหล็กศักดา

243 15 ศูนย์เครือข่ายด้านการผลิตมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลนคิมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 237284 1674502 นายน าโชค เต็งกลาง

244 16 ศูนย์เครือข่ายด้านเกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลนคิมสร้างตนเอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนคิมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 234060 1672496 นายยุทธชิัย ชลเทพ

245 17 ศูนย์เครือข่ายด้านแมลงเศรษฐกิจต าบลกระชอน ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่3 ต าบลกระชอน อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 241220 1704276 นายโยธนิ แสงสุวรรณ

246 18 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรนาแปลงใหญ่ต าบลดงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลดงใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 251695 1704580 นางเกศิน ีจันทร์พิมาย

247 19 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ต.ธารละหลอด ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลธารละหลอด อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา 48 นายบญุเรือง ร่มเย็น

248 หว้ยแถลง 1 ศพก.ต.หว้ยแถลง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 246010 1654950 นายสุระกิจ นอ้มมนสั

249 2 ศพก.ต.ทบัสวาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทบัสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 244757 244757 นายจรัส สมรส

250 3 ศพก.ต.เมืองพลับพลา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 247920 1666981 นายสุรชาติ ประสงสันต์

251 4 ศพก.บา้นโนนเพชร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 252638 1673997 นายนติย์ เจ็กพิมาย

252 5 ศพก.ต.หลุ่งตะเคียน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 245418 1673176 นายน าพล เนือ้นา

253 6 ศพก.บา้นสระมะค่า ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 237224 1657986 นายสมชาย ยาตรี

254 7 ศพก.บา้นตะคร้อเหนอื ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนิดาด อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 234852 1661792 นายดนพุล สอนจันดา

255 8 ศพก.ต.ง้ิว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลง้ิว อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 250850 1665730 นายอรุณ ชุม่กลาง

256 9 ศพก.ต.กงรถ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลกงรถ อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 257558 1659381 นายทั่ว กล้าวาจา

257 10 ศพก.บา้นหลุ่งประดู่สามัคคี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลหลุ่งประดู่ อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 236310 1663323 นายพิทลูย์ ประทกัษ์ขีนงั

258 11 ศพก.บา้นหนองผักโพด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหลุ่งประดู่ อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 240307 1665785 นายสมปอง บญุช่วย

259 12 ศพก.ต.ตะโก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลตะโก อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 249033 1663022 นายอัครเดช ศรีสุระ

260 13 ศพก.ต.หว้ยแคน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยแคน อ าเภอหว้ยแถลง จังหวดันครราชสีมา 48 250381 1656904 นายสมชาย นามใหม่

261 ชุมพวง 1 กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่14 ต าบลชุมพวง อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 48 257175 1698730 นายวฒิุพงษ์ ก้องก าธรธเนศ

262 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลชุมพวง อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 48 259114 1698884 นายวนั เพียรการ

263 3 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นเขวา้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 48 250046 1696290 นายสมชิต อุตสาหก์าร

264 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทา่ลาด อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 48 258508 1687773 นายประเสริฐ พวงศรี

265 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหนองปรือสมอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสาหร่าย อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 48 255161 1678104 นายประคอง วนไธสง

266 6 กลุ่มวสิาหกิจผู้เล้ียงโคต าบลตลาดไทร ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่14 ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 48 263677 1674057 นายสมัย พันธว์งศ์

267 7 กลุ่มวสิากิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 48 265914 1684062 นายสุพจน ์แก้วนารา

268 8 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนบา้นโนนขุย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองหลัก อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 48 260043 1705300 นางพนดิา พลีพูล

269 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหนองโดน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 48 260911 1676091 นายธนกฤต ปะวะทงั

270 10 กลุ่มวสิาหกิจผู้ปลูกพริกบา้นยางใน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 48 263721 1700304 นางเนาวรัตน ์รวดเร็ว

271 สูงเนนิ 1 ศูนย์เครือข่ายต าบลสูงเนนิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลสูงเนนิ อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 807556 1642624 นางสมพร แฉ่งสูงเนนิ

272 2 ศูนย์เครือข่ายต าบลเสมา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 802396 1652018 นายประจวบ ชัยวงษ์
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

273 3 ศูนย์เครือข่ายต าบโคราช ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลโคราช อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 806504 164908 นายหล่า สนสูงเนนิ

274 4 ศูนย์เครือข่ายต าบบุ่งเหล็ก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบุ่งขีเ้หล็ก อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 805791 1651733 นางสมุทร จรรยาวภิา

275 5 ศูนย์เครือข่ายต าบลโนนค่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโนนค่า อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 813201 1634881 นางมันทนา รอสูงเนนิ

276 6 ศูนย์เครือข่ายต าบโค้งยาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 811601 1653021 นายประมวล แสงรัศมีเพ็ญ

277 7 วสิาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนบา้นมะเกลือเก่า หมูท่ี่ 1 และ หมูท่ี่ 2 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 801272 1647037 นางบญุมี เมาสูงเนนิ

278 8 วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะเกลือเก่า ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 800673 1638402 นายสมบติั พิพัฒนภ์าคภมูิ

279 9 ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่18 ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 798823 1641790 นายนพสิทธิ์ สิโรจนรั์ตนกุล

280 10 ศูนย์เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 802214 1634244 นายชัยวทุฆ์ ธรรมวชิัย

281 11 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทรัพย์เจริญ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 793435 1632398 นางโสภา บปุผาพรมราช

282 12 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต าบลมะเกลือใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 797910 1645839 นายวรัิตน ์เชือ้สูงเนนิ

283 13 วสิาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต าบลนากลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 813495 1648075 นายสันติ สกุลศิริวฒัน์

284 14 ศูนย์เครือข่ายต าบลหนองตะไก้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 813201 1634881 นายชาตรี สันกลาง

285 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายมนตรี เยีย่มสูงเนนิ

286 16 ศูนยข้าวชุมชนต าบลกุดจิก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนนิ จังหวดันครราชสีมา 47 812783 1650611 นายเจริญ ดีสูงเนนิ

287 ขามทะเลสอ 1 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโปง่แดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายช านาญ บตุร์สูงเนนิ

288 2 การผลิตผักปลอดสารพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลโปง่แดง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา 47 812509 1653414 นางสาวพัชรปญัจารีย์ รอสูงเนนิ

289 3 การจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลพันดุง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายอนลิุต งัดสันเทยีะ

290 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลพันดุง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายมานะ หนิสันเทยีะ

291 5 การเล้ียงปลาดุกในบอ่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลพันดุง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา 0 0 0 นายกฤษณะ ชีพันดุง

292 6 ทฤษฏใีหม่ และทางเลือก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่ ต าบลพันดุง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายเล็ก จ่าพันดุง

293 7 การปลูกมันส าปะหลังระบบน้ าหยด ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลพันดุง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายพงศกร ดอกสันเทยีะ

294 8 การจัดท าบญัชีครัวเรือน ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี หมูท่ี่5 ต าบลพันดุง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นางกษมา นวลพลกรัง

295 9 การปลูกผักหวานปา่และไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่ ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา 0 0 0 นางมณี รันใหม่

296 10 วธิกีารพึ่งตนเองอย่างยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบงึอ้อ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายนคร บรูณะชจร

297 สีค้ิว 1 น.ส.แอ๋ว รอดกระโทก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา 47 788184 1649335 นางสาวแอ่ว รอดกระโทก

298 2 นายจ านง พันธุ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นหนั อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา 47 796213 1655379 นายจ านง พันธุ

299 3 นายศิริ ราชวงศ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกฤษณา อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา 47 781418 16635555 นายศิริ ราชวงศ์

300 4 นายชัยนะ ดีจันทกึ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา 47 782513 1643826 นายชัยนะ ดีจันทกึ

301 5 นางประกอบ ช่วยจันทกึ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา 47 774636 1658704 นางประกอบ ช่วยจันทกึ

302 6 นายช าน ิโคกศรีเมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลกุดนอ้ย อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา 47 793024 1655498 นายช าน ิโคกศรีเมือง

303 7 นายพลัฏฐ์ ยุวพันธุ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา 47 772684 1652774 นายพลัฏฐ์ ยุวพันธุ์

304 8 นายจัตวา เนตรสูงเนนิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวงัโรงใหญ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา 47 786021 1665502 นายจัตวา เนตรสูงเนนิ

305 9 นายสวสัด์ิ ช านาญการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา 47 788823 1643032 นายสวสัด์ิ ช านาญการ

306 10 นางลาวลัย์ เอีย้งพังเทยีม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา 47 776816 1646411 นางลาวลัย์ เอีย้งพังเทยีม
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

307 ปากช่อง 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 749469 1624228 นายสิทธ ิโทนผลิน

308 2 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ต าบลปากช่อง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่15 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายนรัินดร์ สมพงษ์

309 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 741681 1625097 วา่ที่ร้อยตรีณรงค์ วงษ์ระหงษ์

310 4 ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลจันทกึ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายไชยสรรค์ อภยันอก

311 5 ศูนย์เรียนรู้การผลิตอ้อยแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่21 ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 783083 1607227 นางส าราญ จิรศักด์ิ

312 6 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 781526 1607757 นายมนตรี ศรีณรงค์

313 7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยต าบลหมูสี ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 767332 1610982 นายชุมพล สวา่งเนตร

314 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (สุวนิชา สมาร์ท ฟาร์ม) ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 768018 1610125 นางสาวสุวนิชา การพัดชี

315 9 วสิาหกิจชุมชนโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบา้นซับหวาย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 769008 1625169 นายบรรจง ฟังสันเทยีะ

316 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองสาหร่าย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่18 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 769704 1626132 นางวรรณา ธวุชาวสวน

317 11 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรครบวงจร (เขาใหญ่ฟาร์มวลิเลจ) ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 745076 1592362 นายวรีกิตฤษต์ ธารเวทย์

318 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 762792 1623080 นายสุทธ ิสิทธวินกุล

319 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นคลองม่วง หมู ่4 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 786114 1618933 นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ

320 14 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภยัต าบลคลองม่วง (สวนผักปากช่อง) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่19 ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 783590 1620699 นายชยพล กลมกล่อม

321 15 ศูนย์จัดการศัตรูพืชต าบลวงัไทร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลวงัไทร อ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 47 775824 162150 นายชืน้ มีเที่ยง

322 หนองบญุมาก 1 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลหนองบนุนาก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่14 ต าบลหนองบนุนาก อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 224109 1628552 นายสวาท กลอนโพธิ์

323 2 ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ต าบลสารภี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 219065 1640742 นายโกม้าส ต่อกระโทก

324 3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลสารภี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 219471 1640925 นางสวา่ง จ่ามมาตย์

325 4 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลสารภี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลสารภ ีอ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 220832 1635933 นายประดิษฐ์ บวักระโทก

326 5 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลหนองหวัแรต ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลหนองหวัแรต อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 208333 1626356 นายใหม่ เบา้นอก

327 6 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลแหลมทอง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลแหลมทอง อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 208943 1637074 นางสาวสุรีพร ด่านกระโทก

328 7 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลหนองตะไก้ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 218533 1623511 นายฉอ้อน รักกลาง

329 8 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลลุงเขวา้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลลุงเขวา้ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 212813 1639620 นางปราณีต พันธส์ระนอ้ย

330 9 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลลุงเขวา้ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลลุงเขวา้ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 213073 1639413 นายมิตร แปะกระโทก

331 10 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลลุงเขวา้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลลุงเขวา้ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 213767 1639875 นายวลัลภ โด่กระโทก

332 11 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลหนองไม้ไผ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 211137 1623081 นายสาม พาขุนทด

333 12 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลบา้นใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอหนองบญุมาก จังหวดันครราชสีมา 48 222262 1632292 นายนายประจวบ ตันกระโทก

334 แก้งสนามนาง 1 วสิาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ต าบลแก้งสนามนาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 210635 1737797 นายประเทอืง ปาประไพ

335 2 วสิาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่แก้งสนามนาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 210631 1737785 นายเกรียงไกร วงษ์ศรี

336 3 กลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ต าบลแก้งสนามนาง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 206468 1740372 นายจรัส วนัสา

337 4 ศูนย์เครือข่ายด้านเกษตร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 206933 1742577 นายสมาน หวงัล้อมกลาง

338 5 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 204414 1739728 นายไพโรจน ์คีรีแก้ว

339 6 วสิาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบา้นโนนรัง ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่2 ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 207033 1743790 นายสมร บญุค้ า

340 7 วสช.ศูนย์สาธติการตลาดบา้นหวับงึ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลบงึพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 199552 1733562 นางสาวล าดวน นวมโคกสูง
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341 8 แปลงใหญ่อ้อยต าบลบงึพะไล ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลบงึพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 204381 1735748 นายปญัญา ปดัทมุ

342 9 แปลงใหญ่มันส าปะหลังต าบลบงึพะไล ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่13 ต าบลบงึพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 203039 1729532 นายสุขปญัญา วงษ์ชาลี

343 10 แปลงใหญ่มันส าปะหลังบา้นหนองโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลบงึพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 204269 1735789 นายบญุถม ส าน้ าเงิน

344 11 วสิาหกิจุมชนคนรักสมุนไพรกุดปลาฉลาด ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 203346 1739497 นางสาวเยาวม์ะณี ตรวจนอก

345 12 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลบงึส าโรง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 204154 1739868 นางสาวสาย กวดนอก

346 13 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 201719 1738344 นายอุดม สระพรม

347 14 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรตามรอยพ่อ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่2 ต าบลบงึส าโรง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา 48 200106 1739341.9 นายบญุโฮม สีหาบตุร

348 โนนแดง 1 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 236211 1704893 นายอดุลย์ แฝดกลาง

349 2 ศูนย์เครือข่ายศพก.การเล้ียงโคและการจัดการหญ้าและอาหารสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 233722 1702358 นายประกอบ ระวงัโค

350 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นระหนัค่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 235944 1707651 นายจ าเริญ เชิงจอหอ

351 4 ศูนย์เครือข่ายศพก.การเล้ียงปลาและการเพาะพันธุ์ปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 234825 1706718 นายประมง ทองสุขนอก

352 5 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 236211 1704893 นายพิชัย ทองดีนอก

353 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นหนองไผ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 228913 1707970 นางทรงยุพา โมรานอก

354 7 ศูนย์เครือข่ายศพก.ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 229079 1708165 นางปราณี ประยูรเนตย์

355 8 ศูนย์เครือข่ายศพก.การผลิตและแแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลส าพะเนยีง อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 240801 1710329 นางมะลิ บญุเอก

356 9 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นหวาย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลส าพะเนยีง อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 240033 1709071 นายสุเทพ ทนิอก

357 10 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 237414 1717026 นายส่ง วาทรีชตะ

358 11 ศูนย์เครือข่ายศพก.การท าเกษตรแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 241697 1716474 นายเอกสิทธิ์ ศรีจันทร์

359 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอนยาวนอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลวงัหนิ อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 238505 1715463 นายวชิัย เข็มทอง

360 13 ศูนย์เครือข่ายศพก.การท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวดันครราชสีมา 48 234289 1709932 นายสุวะสันต์ พะธะนะ

361 วงัน้ าเขียว 1 ไม้ผลอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่2 ต าบลวงัน้ าเขียว อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 47 810799 1588090 นายบญุเกียรต์ิ ประสิทธสุิวรรณ

362 2 แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ นคิมเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่16 ต าบลวงัน้ าเขียว อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 47 799377 1596118 นางจิรัชญา สติยานชุ

363 3 การผลิตองุ่น ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลวงัน้ าเขียว อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 47 806243 1596666 นายประเสริฐ ไชยขันธ์

364 4 ไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่18 ต าบลวงัน้ าเขียว อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 47 803858 1591895 นางสาวสุชาดา หล่อสกุลสินธ์

365 5 ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่16 ต าบลวงัหมี อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 47 794546 1589518 นายสมศักด์ิ มากด่านกลาง

366 6 การปลูกพุทรานมสด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่12 ต าบลวงัหมี อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 47 792441 1593980 นายบญุธรรม มลสันเทยีะ

367 7 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลระเริง อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 47 789642 1613698 นางสาวนชุจรี สุนารินทร์

368 8 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 47 820158 1610799 นายเสถียร ยุระวงศ์

369 9 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 47 819370 1606170 นายสมอาจ มีณะสิงห์

370 10 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 47 820979 1610238 นายเปล่ง กูโ่บราณ

371 11 เหด็ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 47 813632 1591179 นายณรงค์ พงษ์เจริญ

372 เทพารักษ์ 1 ที่ท าการเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายบญุเชิด เที่ยงสันเทยี

373 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายจตุรงค์ ชุบขุนทด

374 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเทา้พ่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 779026 1690291 นายณัฐดนยั พันชนะ
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

375 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นหวัสระ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 776518 1692206 นายสมัคร เหมีย่งสันเทยีะ

376 5 สวนลุงจุกปา้ยี่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่14 ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 774521 1694736 นางยี ่ค้นประเสริฐ

377 6 ศูนย์ข้าวส านกัตะคร้อ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 776117 1692066 นางสุภาภร ชนขุนทด

378 7 ศูนย์นพินธ ์พันชนะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 นายนพินธ ์พันชนะ

379 8 นายสถิตย์ จันทสิา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายสถิตย์ จันทสิา

380 9 นายอธชิาติ สักขุนทด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายอธชิาติ สักขุนทด

381 10 นางปราณี ซอมขุนทด ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่14 ต าบลส านกัตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นางปราณี ซอมขุนทด

382 11 ศูนย์เครือข่ายYSF ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายภานวุฒัน ์เกณฑ์ขุนทด

383 12 ศูนย์อารีย์ หยุขุนทด ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นางสาวอารีย์ หยุขุนทด

384 13 สวนเอเดน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบงึปรือ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นางรัตนาพร แจ้งไผ่

385 14 ศูนย์เรียนรู้การผลิตไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่ ต าบลวงัยายทอง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายเชาวริน ฉิมมณี

386 15 นายสัน จันทน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลวงัยายทอง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา 47 765289 1696217 นายสัน จันทน

387 เมืองยาง 1 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ านอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 48 269953 1704142 นายบญุจาก หมัน่การนา

388 2 ศูนย์เรียนรู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 48 271603 1703878 นางร าพึง เขียนภาพ

389 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 48 271264 1708250 นายเจริญ ทบศรี

390 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 48 278227 1710710 นางประภาศรี ปริุมาตัง

391 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลกระเบื้องนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 48 279000 1704914 นายโกญจนษิฐ์ เพชรเพ็ง

392 6 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 48 272203 1716369 นายสิงหห์าญ วาทะสิทธิ์

393 7 ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 48 272452 1715343 นายยงยุทธ ศรีสอง

394 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลโนนอุดม อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 48 266151 1706174 นายวนิยั มนไธสง

395 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโนนอุดม อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 48 268292 1707824 นายสมัย เงินเร็ว

396 10 ศูนย์เรียนรู้ไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่6 ต าบลโนนอุดม อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา 48 266630 1717161 นางสาวเพ็ญพักตร์ พลยางนอก

397 พระทองค า 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นขมาดไพร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลสระพระ อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 47 817000 1698565 นายพิชัย โมหมืน่ไวย์

398 2 การเล้ียงปลาเศรษฐกิจ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลสระพระ อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 47 815823 1696065 นายสมพร พานแก่น

399 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นหว้ยยางใต้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลสระพระ อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 47 820782 1694360 นายสมโภชน ์หมอประค า

400 4 เกษตรผสมผสานสวนลุงเจริญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสระพระ อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 47 820750 1694893 นายเจริญ ติสันเทยีะ

401 5 เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนือ้บา้นหนองหวัรวก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลมาบกราด อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 47 815441 1699943 นางสาวจุรีรัตน ์ฟีสันเทยีะ

402 6 นาแปลงใหญ่บา้นปา่เพการ-โนนพุดซา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่20 ต าบลพังเทยีม อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 47 822096 1697092 นายภวูรรณ์ พรมเทวี

403 7 มันส าปะหลังแปลงใหญ่ต าบลทพัร้ัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลทพัร้ัง อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 47 819766 1706846 นายธนงค์ เทพังเทยีม

404 8 เกษตรผสมผสานบา้นโกรกมะชามปอ้ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่19 ต าบลทพัร้ัง อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 47 818495 1708567 นายสนัน่ พูนม่วง

405 9 นาแปลงใหญ่ต าบลทพัร้ัง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่18 ต าบลทพัร้ัง อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 0 0 0 นายสมาน มุง่กลาง

406 10 ฟาร์มชุมชนบา้นโนนสง่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทพัร้ัง อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 47 0 0 นายสุรพล เทดี

407 11 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 48 179669 1707852 นางนกเล็ก ฉลองกลาง

408 12 วสิาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดบา้นหว้ยปะค า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลหนองหอย อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสีมา 48 180703 1696188 นางภศูรี ครูท านา
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

409 ล าทะเมนชัย 1 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 48 275310 1699042 นายปรีชา บญุโญปกรณ์

410 2 นายจรูญ ลาน้ าเที่ยง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 48 2755535 16999219 นายจรูญ ลาน า้เที่ยง

411 3 ศูนย์เครือข่ายการปลูกไม้ผล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 48 271331 1681718 นายไสว ที่รักษ์

412 4 ศูนย์เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 48 277068 1682432 นางโสภา แสนโคตร

413 5 นางอ าพร เนยีนไธสง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 48 276554 1683221 นางอ าพร เนยีนไธสง

414 6 เกษตรผสมผสาน บา้นยาง หมูท่ี่ 15 ต าบลบ่้านยาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 48 276576 1682966 นายบญุมี เจือทอง

415 7 ศูนย์เครือข่ายแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่19 ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 48 274013 1686928 นางทพิย์วภิา ภญิโญ

416 8 ศูนย์เครือข่ายเล้ียงโคขุน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่22 ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 48 271142 1688268 นายประสงค์ เลไธสง

417 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธกิารผลิตสินค้าเกษตรต าบลช่องแมว (ศูนย์เครือข่าย) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 48 274636 1692918 นายภาวตั สีสม

418 10 เกษตรผสมผสาน บา้นหนองคลอง หมู ่17 ต าบลช่องแมว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 0 272300 1687681 นางสมพร พรหมบตุร

419 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไพล (ศูนย์เครือข่าย) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 48 277779 1698195 นายสมพร วนิดี

420 12 เกษตรผสมผสาน บา้นอ้อ ต าบลไพล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวดันครราชสีมา 48 279641 1698806 นางมาริษา คนยัง่

421 บวัลาย 1 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 236201 1731282 นายมานพ ชาวเหนอื

422 2 การเล้ียงโคเนือ้ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 233269 1731374 นางพัชรมัย แพงค า

423 3 วนเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่6 ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 232699 1730874 นายทศพล ทสพิมพ์

424 4 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 236920 1731852 นางละไมล์ ทวยหงษา

425 5 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 239723 1735183 นายวฑูิรย์ สุดทอง

426 6 มะม่วงน้ าดอกไม้บา้นศาลาดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 233087 1737825 นายทองล้วน แก้วไพฑูรย์

427 7 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโนนจาน อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 230134 1739228 นางแฉล่ม ชลชราแสง

428 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืช ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 229362 1729982 นายถาวร ปริวนัตา

429 9 ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 231582 1731583 นายเด่นชัย เลิศไธสง

430 10 ไร่วาสนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 232193 1735638 นางวาสนา สีน้ าอ้อม

431 11 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 234572 1735752 นางมาลัย ไพราม

432 12 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 228518 1735127 นางไสว มัครรมย์

433 13 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 232071 1733887 นางหนจูีน ศรีนมัมัง

434 14 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบวัลาย อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 228337 1730679 นายสุพิตร จันนา

435 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (สวนเทนิสระเกษ) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 238683 1730801 นายไขยา เทนิสระเกษ

436 16 เกษตรทฤษฎใีหม่ (ศูนย์ประมง) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 238771 1731497 นายเสาร์ ชาภา

437 17 ศูนย์เรียนรู้การปลูกหม่อนเล้ียงไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่3 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอบวัลาย จังหวดันครราชสีมา 48 239829 1733935 นายดารากร ร้ัวชัย

438 สีดา 1 การเพาะพันธุ์ปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 238923 1721131 นายประจง สีพูน

439 2 การท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 241152 1723621 นายสุดใจ ดวงกลาง

440 3 การท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 241093 1724196 นางทองใบ ชัยศรี

441 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บา้นแทน่ ต าบลโพนทอง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 234041 1712538 นายนางนชุวริทร์ บญุยมาตร์

442 5 การท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 240455 1719474 นายวเิชียร ทองนอก
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โซน x y
ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

443 6 การเล้ียงสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 235378 1718316 นายรุจิภาส แรมกลาง

444 7 การท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 231128 1719132 นายส าเริง บญุช่วย

445 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลสามเมือง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 237426 1727743 นายพสธร หมุยเฮบวั

446 9 ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 238408 1727415 นายสุดสาคร เฮียงสอน

447 10 การท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 235442 1722718 นายสมบรูณ์ เทยีบกลาง

448 11 การท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 243171 1725292 นายเกรียงไกร ผ่องแผ้ว

449 12 การท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 243304 1726048 นายธรีพงษ์ แสนศรี

450 13 การท าไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสีดา จังหวดันครราชสีมา 48 241305 244294 นายทองพิษ ปฏทินัโด

451 เฉลิมพระเกียรติ 1 เกษตรทฤษฎใีหม่ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจแบบยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 210376 1661636 นางปนดัดา ปานมน

452 2 การท าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 212470 1662088 นางสุกฤตา พรมวจิิตร

453 3 การเล้ียงปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 209128 1663029 นายสมบติั จงฤทธิ์

454 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 205339 1658280 นายไววกิ สวรรณา

455 5 การปลูกมะนาวนอกฤดู ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่14 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 208462 1660501 นายเสริม อยูค่ า

456 6 การปลูกไผ่กิมซุง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่16 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 205858 1660191 นายทรงยศ จ าลองมุข

457 7 สวนปา่ชุมชนบา้นหนองบวัรี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 206177 1662300 นายนธิ ิขุนเพชรวรรณ

458 8 เกษตรทฤษฎใีหม่ ต าบลพระพุทธ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 202325 1658393 นายแผ้ว ถองกระโทก

459 9 ผัก Gap เพื่อการค้า ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 203738 1662017 นายสมภพ ถึงอินทร์

460 10 เกษตรผสมผสานบา้นกันผม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 203067 1662572 นายประสิทธิ์ ศรีทองสุข

461 11 เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ บา้นด่านกะตา หมู ่7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 202552 1656961 นายเชิดชัย ทองโพธิ์

462 12 การผลิตหอมแบง่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 204595 1664384 นายสมหมาย แยกงูเหลือม

463 13 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 202671 1665576 นางสาวผกากรอง กุลงูเหลือม

464 14 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 203539 1650217 นายช่วย นิง่กระโทก

465 15 เกษตรทฤษฎใีหม่ ต าบลหนองยาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา 48 203718 1651139 นายพัน นามกระโทก
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โซน x y

1 เมืองบรีุรัมย์ 1 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนข้าวอนิทรีย์บา้นสวายสอ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่7 ต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 284525 1647580 นายทองพูน อุ่นจติต์

2 2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้นหนองขวาง ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมู่ที่7 ต าบลพระครู อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 285748 16724060 นางหนูคล้าย พะวิขุณี

3 3 เกษตรผสมผสานบา้นสวนองัคนาฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลพระครู อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 286563 1669180 นายณัฐวุฒิ บญุภา

4 4 ศูนย์จดักาารศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่16 ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 0 167545 1671601 นายปาน เงินไทย

5 5 ศูนย์ส่งสริมและผลิตเมล็ดพันธุข์้าวบา้นโนนสมบรูณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่11 ต าบลหนองตาด อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 290785 1663343 นายอดุร สายรัตน์

6 6 กลุ่มตลาดสีเขียว ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมู่ที่12 ต าบลบวัทอง อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 298023 1665451 นายไพรัตน์ ลุนพงษ์

7 7 สวนเกษตรผสมผสานบา้นสวัสดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลกลันทา อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 293830 1666613 นางแสงสว่าง ผิวจนัทร์

8 8 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่12 ต าบลกลันทา อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 292122 1668916 นายแสวง สิงกรัุง

9 9 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่1 ต าบลกลันทา อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 292013 1667625 นายสมชาย สายรัตน์

10 10 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่7 ต าบลกลันทา อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 298283 1671779 นายธีรเจต ยอดยิ่ง

11 11 กลุ่มผักบา้นม่วงพัฒนา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่16 ต าบลกระสัง อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นายประยูร พะนุมรัมย์

12 คูเมือง 1 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นกอกโคก ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่2 ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 47 281907 1684355 นายสมชาย เดิมท ารัมย์

13 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 285281 1685249 นายเหรียญ เจยีมทอง

14 3 เล้ียงโคเนื้อ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่2 ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 282957 1685570 นายจกัรพล ตะคอนรัมย์

15 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่7 ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 287069 1685395 นางสาววรุณภา แสนมี

16 5 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่17 ต าบลปะเคียบ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 290327 1695091 นายสุคนธ์ เหล่าหวายนอก

17 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลบา้นแพ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 286169 1703381 นายสมชาย หสัจรรย์

18 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลบา้นแพ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 285489 1698646 นายสมาน บปุผา

19 8 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นสระปะค า ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่9 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 290666 1681882 นายชัยวัฒน์ อาปะเม

20 9 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่13 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 289404 1681062 นายวรโชติ โยชัยเหล่ียม

21 10 ศูนย์ท่องเที่ยงเชิงเกษตร ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่6 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 288851 1677744 นางสาวสายฝน คงหาดงาม

22 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 289488 1678606 นางสัมภาษณ์ พรสีดา

23 12 ศูนย์เรียนรู้การปลูกออ้ยโรงงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่6 ต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 292592 1679085 นางเรียม สีทา

24 13 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 293089 1677351 นายบญุมี อาจกล้า

25 14 ศูนย์เรียนรู้มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่15 ต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 294519 1685171 นางนวลจนัทร์ จงเจริญ

26 15 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่15 ต าบลตูมใหญ่ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 298224 1675572 นายเอกชัย ใจภกัดี

27 16 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลตูมใหญ่ อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 298625 1676442 ว่าที่ร้อยตรีบู ่มณีแสง

28 17 ศูนย์เรียนด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่10 ต าบลหนองขมาร อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 286038 1691981 นางระดา แย้มโกสุม

29 18 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที่8 ต าบลหนองขมาร อ าเภอคูเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 288420 1691069 นายไสว พรมบตุร

30 กระสัง 1 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนกระสัง ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่3 ต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 321070 1649841 นายพงศ์วรินทร์ มาลัยทอง

31 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลล าดวน อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 330860 1663202 นายเพชร นิลบรรพต

32 3 ศูนย์เรียนรู่การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสิค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลล าดวน อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 327375 1668373 นางชูใจ เติมสุข

33 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่7 ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 308952 1651246 นายสมจติ ประจนับาล

34 5 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนสองชั้น ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่14 ต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 313017 1645398 นายพินิจ จริตรัมย์

35 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่7 ต าบลสูงเนิน อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 306328 1638595 นางสาวปณิสรา สามารถ

36 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 325062 1657420 นางยุเพ็ญ สอนประดิษฐ์

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดบุรรีมัย์
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บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดบุรรีมัย์

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

37 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่4 ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 323578 1643775 นางธัญญรัศม์ ศรีดา

38 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นตะครอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่15 ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 320911 1645531 นางศราทรณ์ คงทวี

39 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่8 ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 312659 1656772 นายวรัญญู อไุรรักษ์

40 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นอโณทัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 318202 1658039 นายสุทธิพร โกยรัมย์

41 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลชุมแสง อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 325062 1657420 นางศิราพร คิดกล้า

42 13 ศูนย์เรียนร้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่8 ต าบลบา้นปรือ อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นางสาวเสาวนีย์ สุขส าราญ

43 14 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นปรือ (บา้นเพชร) ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่3 ต าบลบา้นปรือ อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 316091 1641078 นางวราภรณ์ การกระสัง

44 15 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที่6 ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 325567 1670964 นางค าปุน่ สุขแม้น

45 16 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่5 ต าบลกนัทรารมย์ อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 320958 1659472.4 นางสุภาพ โคตรุชัย

46 17 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นขามสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่8 ต าบลศรีภมูิ อ าเภอกระสัง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 324356 1662207 นายส าเริญ แย้มรัมย์

47 นางรอง 1 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลนางรอง ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่9 ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 264048 1621176 นายวุฒิชัย ชัยเสนา

48 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 263669 1623455 นายบ ารุง แมลงผ้ึง

49 3 ศูนย์สมุนไพร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่11 ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 263821 1623423 นางลาวัณย์ คงนันทะ

50 4 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นดอนหวาย ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่7 ต าบลสะเดา อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 259396 1609616 นายมานิต หอมโลก

51 5 เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านประมง นายมงคล เลือดกมุภา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่4 ต าบลสะเดา อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 260335 1612930 นายมงคล เลือดกมุภา

52 6 กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลชุมแสง อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 261902 1610546 นางนันทิชา วิลาศ

53 7 เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านประมง นายน้อย กล้าณรงค์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่3 ต าบลชุมแสง อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 251567 1610368 นายน้อย กล้าณรงค์

54 8 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองโบสถ์ ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่9 ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 248484 1614297 นายอนันต์ ปิน่จรรยงค์

55 9 เครือข่ายการบริหารจดัการน้ าล่ิมทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที่4 ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 249007 1614537 นางสนิท ทิพย์นางรอง

56 10 เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านประมง นายสมควร ข าวงค์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่4 ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 250541 1615442 นายสมควร ข าวงค์

57 11 ศูนย์จดัการศัตรูพืชต าบลหนองไทร ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่4 ต าบลหนองไทร อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 260007 1604746 นายสมพิศ ปราบภยั

58 12 วิสาหกจิชุมชนนาแปลงใหญ่ ต.ล าไทรโยง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่5 ต าบลล าไทรโยง อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 253217 1624913.7 นายสมปอง โพธิง์าม

59 13 กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลล าไทรโยง อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 256877 1622044.18 นายเจยีม แย้มจอหอ

60 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลหนองยายพิมพ์ อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 272499 1627986 นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง

61 15 ศูนย์การผลิตระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่8 ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 277539 1633128 นายบญุทัน หา้วหาญ

62 16 เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านประมง นายพัด จกุแกว้ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่8 ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 276863 1630744 นายพัด จกุแกว้

63 หนองกี่ 1 วิสาหกจิชุมชนโรงเตาหนองกี่ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมู่ที่3 ต าบลหนองกี่ อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 235372 1623691 นางสวาท สีสันโท

64 2 ศูนย์เหด็บา้นหนองปรือ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่7 ต าบลเย้ยปราสาท อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 241718 1630500 นายปญัญา สุพันธ์

65 3 กลุ่มปลูกผักหวาน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่1 ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 244163 1635056 นางรถ มะโนชาติ

66 4 ศบกต.ดอนอะราง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 2293394 1618471 นายทอง ทองบอ่

67 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษบา้นโคกรัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่11 ต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 237163 1619970 นางสมจติร ตุงกระโทก

68 6 กลุ่มเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 230631 1621477 นางสาวศิริพร ด้วงนิล

69 7 วิสาหกจิชุมชนผักปลอดสารพิษบา้นหนองคูใหญ่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่6 ต าบลทุ่งกระเต็น อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 243717 1623431 นายคูณ ทองดวง

70 8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้นท าขนม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่9 ต าบลท่าโพธิช์ัย อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 245612 1629593 นางบญุน า เฉยกลาง

71 9 วิสาหกจิชุมชนปุย๋อนิทรีย์ ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่9 ต าบลท่าโพธิช์ัย อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 245639 1629885 นายสวัสด์ิ พูนศรี

72 10 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลท่าโพธิช์ัย อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 246384 1628560 นางสุดใจ ดวงดารา
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73 11 กลุ่มเกษตรส่ิงทอ ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมู่ที่3 ต าบลโคกสูง อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 237947 1639286 นางล าใย แพรไธสง

74 12 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลบกุระสัง อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 231663 1629552 นายสนั่น คลังกลู

75 13 กลุ่มปลาส้มบา้นโคกหนองหนิ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่9 ต าบลบกุระสัง อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 232025 1628720 นางปราณี เอื้อมเกบ็

76 14 กลุ่มท าไม้กวาด ม.2 บกุระสัง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่2 ต าบลบกุระสัง อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 232590 1629435 นางสมใจ เจยีงกระโทก

77 15 กลุ่มชาวไร่ออ้ย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่7 ต าบลบกุระสัง อ าเภอหนองกี่ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 229062 1625554 นางทองแดง แดนดี

78 ละหานทราย 1 ศูนย์เครือข่าย ศพก. (สาขาพืชผักปลอดภยั) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่4 ต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 266896 1595943 นายปนั การะเกษ

79 2 ศูนย์เครือข่าย ศพก. (สาขาเกษตรผสมผสาน) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 271282 1597286 นายเหล็ง ธรรมทวี

80 3 ศูนย์เครือข่าย ศพก. เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นายแม้น เยรัมย์

81 4 ศูนย์เครือข่าย ศพก. (การเพาะเหด็) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 279079 1597352 นางละมัย มูระคา

82 5 ศจช.บา้นดอนมัน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่12 ต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 278107 1594863 นายสุนทร ยอดนางรอง

83 6 ศูนย์เครือข่าย ศพก. (สาขาไร่นาสวนผสม) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่20 ต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นายเกยีรติศักด์ิ บวัแกว้

84 7 ศูนย์เครือข่าย ศพก. (สาขานวัฒกรรมการผลิตพืช) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่20 ต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นายสยาม โพธิท์อง

85 8 ศูนย์เครือข่าย ศพก. (สาขาพืชผักปลอดภยั) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่12 ต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นางวนิดา แกว้สระคู

86 9 ศูนย์เครือข่าย ศพก.เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่9 ต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นายประพจน์ โสดก

87 10 ศูนย์เครือข่าย ศพก. (สาขาขยายพันธุพ์ืช) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 277128 1584826 นายถวัลย์ เขจรสันต์

88 11 ศูนย์เครือข่าย ศพก. (สาขาพืชไร่) ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่1 ต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 275508 1590824 นายบญุเหลือ ตอนรัมย์

89 12 ศูนย์เครือข่าย ศพก.เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่2 ต าบลหนองตะครอง อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 258507 1592309 นางหนูเสน่ห ์ศรีสุริยาเย็น

90 13 ศูนย์เครือข่าย ศพก. เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลหนองตะครอง อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 259598 1590960 นางวาสนา บรรจง

91 14 ศูนย์เครือข่าย ศพก. (สาขาดินปุย๋) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลโคกว่าน อ าเภอละหานทราย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 266871 1600236 นายจรัญ หงษ์วิเศษ

92 ประโคนชัย 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลแสลงโทน ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่7 ต าบลแสลงโทน อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 291131 1635369 นายกลม เพ็ชรประโคน

93 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบา้นไทร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลบา้นไทร อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 290916 1627847 นายถวิล ใจกล้า

94 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลละเวีย้ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมู่ที่5 ต าบลละเวีย้ อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 307766 1615095 นายบญุยัด สามารถ

95 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโคกย่าง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่4 ต าบลโคกย่าง อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 285737 16909070 นายประกจิ จาบประโคน

96 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโคกม้า ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที่6 ต าบลโคกม้า อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 287511 1622713 นางชนิดา ศรีละ

97 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไพศาล ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่10 ต าบลไพศาล อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 304134 1620672 นายแย้ม พูนเอก

98 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลตะโกตาพิ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่7 ต าบลตะโกตาพิ อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 280458 1615221 นายณัฏฐวัชช์ บญุสวัสด์ิ

99 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเขาคอก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่1 ต าบลเขาคอก อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 286214 1597882 นายสุเทียน วงศ์ศิริศักด์ิ

100 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหนองบอน ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที่2 ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 299965 1607785 นายสุพจน์ ปะสุข

101 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโคกมะขาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่3 ต าบลโคกมะขาม อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 297843 1617966 นายสุเทพ ศิลาลัย

102 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโคกตูม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่1 ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 284474 1627962 นายสุพิศ ออมนะภา

103 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลประทัดบุ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่7 ต าบลประทัดบ ุอ าเภอประโคนชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 281775 1610663 นายธนาเดช กงประโคน

104 บา้นกรวด 1 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลบา้นกรวด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลบา้นกรวด อ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นายครองศักด์ิ วิงประโคน

105 2 กลุ่มเล้ียงกระบอื หมู่ 3 ต าบลโนนเจริญ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่3 ต าบลโนนเจริญ อ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 304199 1601376 นางสาวดวงธิดา สียางนอก

106 3 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ม.10 ต าบลหนองไม้งาม ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่10 ต าบลหนองไม้งาม อ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 284883 1590165 นายสีลา ตระการณ์จนัทร์

107 4 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน บา้นโคกวัด ม.5 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่5 ต าบลหนองไม้งาม อ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 284795 1591439 นายอดุร ไลออน

108 5 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ม.8 ต าบลปราสาท ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่8 ต าบลปราสาท อ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 298115 1591399 นายชาญชัย นากอก
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

109 6 สร้างบญุน าพา โคกหนองนาโมเดล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลสายตะก ูอ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 307991 1596025 นายธนะกฤษฎิ ์พงษ์เกษมชูวงศ์

110 7 กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ ม.11 ต าบลสายตะกู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่11 ต าบลสายตะก ูอ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 305805 1592590 นายสุพจน์ สุกใส

111 8 กลุ่มเล้ียงโคขุน หมู่ 7 ต.หนิลาด ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่7 ต าบลหนิลาด อ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 295255 1594891 นายค ารณ สิมวิเศษ

112 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน หมู่ 9 บา้นหนิลาด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่9 ต าบลหนิลาด อ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นางแดง บตุรคาน

113 10 ศูนย์เรียนรู้ไม้ผล(ทุเรียน) ต าบลบงึเจริญ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่1 ต าบลบงึเจริญ อ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 นางวิไลวรรณ นานรัมย์

114 11 กลุ่มไร่นาสวนผสม ม.8 ต าบลจนัทบเพชร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลจนัทบเพชร อ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 303893 1593895 นายล าใย บญุมี

115 12 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรีย์ หมู่ 5 ต าบลจนัทบเพชร ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่5 ต าบลจนัทบเพชร อ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 นายรอบ มาประโคน

116 13 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ หมู่ 8ต าบลเขาดินเหนือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลเขาดินเหนือ อ าเภอบา้นกรวด จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 304476 1607964 นายเพียรทอง มีจนัทร์

117 พุทไธสง 1 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ YSF ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 284999 1720862 นายสมชาติ อาจสุโพธิ์

118 2 เกษตรพอเพียงบา้นสวนภาวิดา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 286376 1724710 นางภาวิดา พรมจติต์

119 3 แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 285905 17223720 นายจนัดา ค าหล้าแกว้

120 4 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลมะเฟือง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลมะเฟือง อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 289812 1714454 นางเจอืจนัทร์ บญุเฮ่า

121 5 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่7 ต าบลบา้นจาน อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 284346 1717909 นายสมพงษ์ เสไธสง

122 6 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่7 ต าบลบา้นจาน อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 284346 1717909 นางอไุร ยั่งยืน

123 7 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลบา้นจาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่7 ต าบลบา้นจาน อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 284346 1717909 นายชาญวุธ สืบส าราญ

124 8 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลบา้นเปา้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่3 ต าบลบา้นเปา้ อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 275609 1726642 นายพุฒ ตุ้มไธสง

125 9 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนทอผ้าไหมบา้นสระแกว้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่6 ต าบลบา้นเปา้ อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 272555 1729398 นางกานดา วิไธสง

126 10 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลบา้นแวง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่7 ต าบลบา้นแวง อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 279871 1726404 นายวิทย์ เลาะไธสง

127 11 เกษตรทฤษฎใีหม่ทุ่งนาดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลบา้นแวง อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 279884 1726175 นางเมตตา คงเปน็นิจ

128 12 เครือข่ายหม่อนไหม ผ้าไหม อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมู่ที่14 ต าบลบา้นยาง อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 292519 1720279 นางรุจาภา เนียนไธสง

129 13 แปลงเรียนรู้ปรับเปล่ียนพืน้ที่นาไม่เหมาะสมเปน็เกษตรกรรมอื่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหายโศก อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 275603 1717601 นายภวูนัตถ์ สวามิชัย

130 14 กลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษกจิพอเพียงในชุมชน บา้นพลับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหายโศก อ าเภอพุทไธสง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 275021 1717002 นายบญุเลิศ แหม่มจ านัก

131 ล าปลายมาศ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลหนองคู ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่2 ต าบลหนองคู อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 268484 1663356 นางอดุมพร สันรัมย์

132 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลแสลงพัน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่10 ต าบลแสลงพัน อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 281180 1656985 นายพีระวัฒน์ จนัทสิทธิ์

133 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลทะเมนชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่13 ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 279333 1664695 นายประสิทธิ ์ชัยวิชา

134 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลตลาดโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที่1 ต าบลตลาดโพธิ ์อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 274686 1668143 นางบญุมี ศรีบาล

135 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลหนองกะทิง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกะทิง อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 258125 1656446 นางสุภาพร ฉวีวงษ์

136 6 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช) ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่2 ต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นายอดุลย์ เชิญรัมย์

137 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลโคกสะอาด ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่4 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 274063 1764632 นายอิ่ม แกว้อมัพวา

138 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเมืองแฝก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่5 ต าบลเมืองแฝก อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 284251 1677785 นายสมเกยีรติ พรมจนัทรา

139 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลบา้นยาง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่3 ต าบลบา้นยาง อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 274461 1642839 นายแก ปยุทอง

140 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลผไทรินทร์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่13 ต าบลผไทรินทร์ อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 257799 1650846 นายกนกวรรณ นนทะชัย

141 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลโคกล่าม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่9 ต าบลโคกล่าม อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 266881 1668105 นายบญุช่วย ทัดจะโปะ๊

142 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลหนิโคน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่13 ต าบลหนิโคน อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 263522 1667734 นายวีนัด ส าราญวงศ์

143 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลหนองบวัโคก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่3 ต าบลหนองบวัโคก อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 274031 1659346 นายมณเฑียร คุ้มกลาง

144 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลบโุพธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่3 ต าบลบโุพธิ ์อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 275867 1670194 นายนงคราญ ติดตารัมย์
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

145 สตึก 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นยางน้ าใส ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 319462 1692910 นายสมพร กวีรัตน์

146 2 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงสตึกฟร์าม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่3 ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 316856 1689827 นางสาวกญัญ์พิชญา ทาน้อย

147 3 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นตลาด ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่8 ต าบลนิคม อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 307113 1691635 นายบรรเทา ชาช านาญ

148 4 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นหนองจาน ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่18 ต าบลนิคม อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 316635 1691979 นายโผน ผะดาศรี

149 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นตาลอง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่7 ต าบลทุ่งวัง อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 330120 1686857 นางธีรภาพ วงศ์สุรินทร์

150 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นกอก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลทุ่งวัง อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 330120 1686857 นายศุภฤกษ์ สอนดี

151 7 ศูนย์เเรียนรู้ด้านการจดัการดินบา้นกอก ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่4 ต าบลทุ่งวัง อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 331405 1687308 นายไพบลูย์ โสมศรี

152 8 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหนองเชือก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่5 ต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 319514 1682585 นายจ ารัตน์ ยินดีรัมย์

153 9 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสมบา้นกระทุ่ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 322305 1672440 นายเที่ยง กตัญญู

154 10 ศุนย์เรียนรู้พืชไร่บา้นหว้ยลึก ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่4 ต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 305506 1682676 นายสมจติร วิรุณละพันธ์

155 11 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์บา้นดอนมนต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่1 ต าบลดอนมนต์ อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 334208 1693069 นายสาคร ไชยขวัญ

156 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นตามา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 315730 1682454 นายควร พรมนัส

157 13 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงบา้นท่าม่วงใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 331300 1687090 นายเชื่อม เยี่ยมรัมย์

158 14 ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่บา้นไร่โนนเจริญ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่9 ต าบลสนามชัย อ าเภอสตึก จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 310828 1684203 นายดาวเลียง ขยันไทย

159 ปะค า 1 วสช.เกษตรกรต าบลปะค า ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่4 ต าบลปะค า อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 255518 1594240 นายชิงชัย จงวงษ์

160 2 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรต าบลไทยเจริญ (ฟาร์มชุมชน) ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่2 ต าบลไทยเจริญ อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 250449 1598751 นางถวิล มุมทอง

161 3 กลุ่มทอผ้าไหมบา้นโคกสมบรูณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมู่ที่4 ต าบลไทยเจริญ อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 250704 1602009 นางไคร สุขพันธ์

162 4 วสช.ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนต าบลไทยเจริญ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่7 ต าบลไทยเจริญ อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 250480 1599772 นายไพรัตน์ ทับชา

163 5 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองบวั ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่11 ต าบลหนองบวั อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 247248 1596514 นายกติติพงษ์ จรจรรย์

164 6 วสช.ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนต าบลหนองบวั ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่1 ต าบลหนองบวั อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 249087 1596435 นายพรชัย เหล็กกล้า

165 7 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภยับอ่ทอง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่4 ต าบลหนองบวั อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 248117 1597479 นายกฤต คงเครือ

166 8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมบา้นหนองบวั ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่3 ต าบลหนองบวั อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 247905 1597409 นางสาวกหุลาบ วรรณวิเศษ

167 9 ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่ 15 ต าบลโคกมะม่วง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่15 ต าบลโคกมะม่วง อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 244530 1600181 นายสมบติั พลบตุรศรี

168 10 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลโคกมะม่วง ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่3 ต าบลโคกมะม่วง อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 242518 1596333 นายสุพจน์ เจริญรัมย์

169 11 วสช.เศรษฐกจิพอเพียงบา้นน้อยหทู านบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลหทู านบ อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 255451 1589995 นายพรม จาระณะ

170 12 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ ๖ ต าบลหทู านบ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่6 ต าบลหทู านบ อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 254860 1589933 นายเปล่ง วิหกเหนิ

171 13 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ 17 ต าบลหทู านบ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่17 ต าบลหทู านบ อ าเภอปะค า จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 254842 1588994 นายจ าลอง ค าแกว้

172 นาโพธิ ์ 1 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นโศกกฐิน ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่7 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอนาโพธิ ์จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 281558 1727708 นางละอองดาว ปะทะโน

173 2 ศพก.เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอนาโพธิ ์จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 279276 1728899 นายอดุม ปาปะเก

174 3 ศพก.ปศุสัตว์บา้นหนองหว้า ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่10 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอนาโพธิ ์จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 275269 1732290 นายวุฒิชัย รอมไธสง

175 4 ศจช.โศกกฐิน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่7 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอนาโพธิ ์จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 281558 1727708 นางละอองดาว ปะทะโน

176 5 ศพก.มะนาวบา้นโนนสะอาด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที่13 ต าบลบา้นคู อ าเภอนาโพธิ ์จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 275025 1734210 นายสุทธิสม เปา้ไธสง

177 6 ศพก.ประมงบา้นดู่ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่2 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอนาโพธิ ์จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 286249 1737739 นายกณัหา บญุโจม

178 7 ศพก.ผ้าไหมหวัฝาย ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมู่ที่5 ต าบลดอนกอก อ าเภอนาโพธิ ์จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 276614 1742174 นางถาวร มนต์ไธสง

179 8 ศจช.บา้นสว่าง(ศูนย์หลัก) ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่8 ต าบลศรีสว่าง อ าเภอนาโพธิ ์จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 279611 1731590 นางจงกล ศักด์ิโกมลศรี

180 9 ศพก.พืชผักเมืองน้อย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่4 ต าบลศรีสว่าง อ าเภอนาโพธิ ์จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 277658 1733264 นางส าริด เบยีดนอก

131



โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

181 10 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นสงแดง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่5 ต าบลศรีสว่าง อ าเภอนาโพธิ ์จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 279757 1733955 นายสว่าง เหลาสา

182 หนองหงส์ 1 ศูนย์ดินปุย๋ส่ังตัดชุมชน ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่9 ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 257487 1647637 นายด าเนิน นาราษฎร์

183 2 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลหนองชัยศรี อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 244134 1638365 นายประเสริฐ สมการณ์

184 3 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลหนองชัยศรี อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 242391 1637752 นายประเชิญ ดอนสิงห์

185 4 ศูนย์ผลิตสารชีวภณัฑ์ ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่1 ต าบลหนองชัยศรี อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 889525 1640180 นายไพบรูณ์ กิ่งสีดา

186 5 กลุ่มปลูกพืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่1 ต าบลหนองชัยศรี อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 244093 1638577 นายบวัหลัน กระดานลาด

187 6 กลุ่มปลูกผักหวานปา่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลหนองชัยศรี อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 244157 1638354 นายประสิทธิ ์สร้างนอก

188 7 วิสาหกจิชุมชนทอผ้าไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่14 ต าบลเสาเดียว อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 244283 1650917 นางกญัญรัตน์ พลมาศ

189 8 กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมู่ที่3 ต าบลเสาเดียว อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 239909 1647154 นายพรมมา จนัทร์พรม

190 9 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่3 ต าบลเมืองฝ้าย อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 260929 1642089 นายทองสอ ประทุมภา

191 10 กลุ่มปลูกมันส าปะหลังน้ าหยด ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่8 ต าบลเมืองฝ้าย อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 254813 1639341 นายสุธน จนัทร์สมุด

192 11 กลุ่มเล้ียงโคเนื้อสร้างอาชีพ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่1 ต าบลเมืองฝ้าย อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 255479 1644422 นายทอง สาทิพย์จนัทร์

193 12 วิสาหกจิเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลสระทอง อ าเภอหนองหงส์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 250838 1648508 นายสมพงศ์ นามปราศรัย

194 พลับพลาชัย 1 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นม่วงหวาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่8 ต าบลจนัดุม อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 299628 1625178 นายสวิง สายบตุร

195 2 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นมะขามเจรอะ ต าบลจนัดุม อ าเภอพลับพลาชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่7 ต าบลจนัดุม อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 300568 1619805 นายบวัลอย ภกูดี

196 3 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นละลมไผ่ ต าบลจนัดุม อ าเภอพลับพลาชัย ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่11 ต าบลจนัดุม อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 303160 1624471 นายสมาน สุภาทิพย์

197 4 ศุนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลจนัดุม ต าบลจนัดุม อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่11 ต าบลจนัดุม อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 303238 1625268 นายสมาน สุภาทิพย์

198 5 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นโคกมะขามน้อย ต าบลจนัดุม อ าเภอพลับพลาชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที่12 ต าบลจนัดุม อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 297848 1621493 นายสมศักด์ิ สนิทประโคน

199 6 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นหนองอดุม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่15 ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 308162 1631596 นายเสริม พะกาแกว้

200 7 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลโคกขมิ้น อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 311026 1634168 นางสมหมาย เจอืมประโคน

201 8 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นประทัดบุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลปา่ชัน อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 308301 1628650 นางสังวาล พึง่ผักแว่น

202 9 ศุนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นม่วงเหนือ หมู่ที 4 ต าบลปา่ชัน อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่4 ต าบลปา่ชัน อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 310639 1626091 นายเชิดชัย แปลงดี

203 10 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นปะทัดบุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลปา่ชัน อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 308254 1628299 นายธ ารงศ์ จนัทร์พูน

204 11 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นนกเกรียน ต าบลส าเดา อ าเภอพลับพลาชัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลสะเดา อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 304520 1628697 นางสาว ธันศร นามผา

205 12 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นพลับพลา ต าบลสะเดา อ าเภอพลับพลาชัย ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่2 ต าบลสะเดา อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 304133 1629762 นายอานินท์ ยงยิ่งยืน

206 13 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นส าโรง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่1 ต าบลส าโรง อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 297175 1633779 นางทิวาพร บตุรเอก

207 14 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบา้นส าโรง ต าบลส าโรง อ าเภอพลับพลาชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่1 ต าบลส าโรง อ าเภอพลับพลาชัย จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 295368 1635473 นางลัดดา เข็มประโคน

208 หว้ยราช 1 ศูนย์เรียนรู้การปลูกกล้วย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่6 ต าบลหว้ยราช อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 304526 1655026 นายวีระ แขกรัมย์

209 2 ศูนย์เรียนรู้การผลิตผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่8 ต าบลหว้ยราช อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 307099 1655151 นายพิชิต กยุรัมย์

210 3 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลสามแวง อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 305236 1659087 นายพรมมา จะริดรัมย์

211 4 ศพก.ด้านการปลูกออ้ยโรงงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่4 ต าบลตาเสา อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 302980 1664691 นายประกจิ นิสังข์รัมย์

212 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลตาเสา อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 0 0 0 นายผิน พรศิริกาญจน์

213 6 ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตมะนาว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่8 ต าบลบา้นตะโก อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 308040 1652527 นายทวี กองรัมย์

214 7 ศูนย์เรียนรู้ด้นไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลบา้นตะโก อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นายชมพู วิชัยรัมย์

215 8 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นสนวนใน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่3 ต าบลสนวน อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 304075 1651711 นายสมชาติ เพ็ชรเลิศ

216 9 ศูนย์เรียนรู้แกว้มังกร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่7 ต าบลสนวน อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นางค านวน กมุรัมย์
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217 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมู่ที่2 ต าบลสนวน อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 304094 1651716 นางกลุกนก เพ็ชรเลิศ

218 11 ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่2 ต าบลโคกเหล็ก อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 306275 1663147 นายเลม ลักษร

219 12 ศูนย์เรียนรู้ด้านไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลโคกเหล็ก อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นายเชิดชาย โชงรัมย์

220 13 ศูนย์เรียนรู้ด้นไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลโคกเหล็ก อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 0 0 0 นายสุชาติ ทะรินรัมย์

221 14 ศูนย์บริหารจดัการพืชชุมชน ต าบลโคกเหล็ก ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่2 ต าบลโคกเหล็ก อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 306705 1663147 นายไชยยงค์ ดาดผารัมย์

222 15 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเหด็บา้นเมืองโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่1 ต าบลเมืองโพธิ ์อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 312494 1664170 นายทองดี ศรีแกว้

223 16 ศูนย์เรียนรู้ด้านไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลเมืองโพธิ ์อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นายอาจ ทุรารัมย์

224 17 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงไกพ่ืน้เมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่5 ต าบลเมืองโพธิ ์อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 313417 1663590 นายทองยศ ทะยานรัมย์

225 18 ศูนย์เรียนรู้ด้าน Zoning ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่3 ต าบลเมืองโพธิ ์อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 314232 1664106 นายปราณี เจยีมรัมย์

226 19 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรีย์รากแกว้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่6 ต าบลหว้ยราชา อ าเภอหว้ยราช จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 306276 1654418 นายสอน ดีทวี

227 โนนสุวรรณ 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่2 ต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 239809 1608188 นายบญุร่วม บตุรชุมแสง

228 2 ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่11 ต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 243381 1608972 นายวิโรจน์ หยวกทองหลาง

229 3 ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดภยับา้นโนนรัง-โคกกระเบือ้ง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่7 ต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 239969 1611463 นางปราณี กรัิมย์

230 4 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นทุ่งรวงทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่12 ต าบลทุ่งจงัหนั อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 236293 1617092 นางระเบยีบ ศรีรักษา

231 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลทุ่งจงัหนั อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 235312 1613226 นายเลิศพิสิฐ โพธิท์องสุกลุ

232 6 ศูนย์เรียนรู้เหด็โคนญี่ปุน่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่7 ต าบลทุ่งจงัหนั อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 235622 1610337 นางหนูแดง ทองใบ

233 7 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงโคนม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่5 ต าบลโกรกแกว้ อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 239222 1616153 นายบญุมี วิเศษชาติ

234 8 ศูนย์เรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์(โคนม) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่12 ต าบลโกรกแกว้ อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 243046 1615178 นายนารี นันทพันธ์

235 9 ศูนย์เรียนรู้ มันส าปะหลังแปลงใหญ่ต าบลโกรกแกว้ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่8 ต าบลโกรกแกว้ อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 245491 1617297 นายพูน ศรีชุมแสง

236 10 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนบา้นนาตากลม ต าบลโกรกแกว้ ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่8 ต าบลโกรกแกว้ อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 245486 1617247 นายประกอบ ทันค้า

237 11 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นนาตากลม ต าบลโกรกแกว้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่8 ต าบลโกรกแกว้ อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 245501 1617238 นายโอภาส เสาวพันธ์

238 12 ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตยางพารา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที่5 ต าบลดงอจีาน อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 233654 1610640 นายธนากร จนีกลาง

239 ช านิ 1 การผลิตมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่5 ต าบลช านิ อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 264557 1634752 นายถนอม สุขรินทร์

240 2 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลหนองปล่อง อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 268675 1628609 นายพาลี อรุณ

241 3 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลเมืองยาง อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นางละมวล เชื่อมเปน็

242 4 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลเมืองยาง อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นางสร้อย กลุพินิจ

243 5 ศูนย์ข้าวชุมชน ต.เมืองยาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่11 ต าบลเมืองยาง อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 270649 1635946 นางสมบรูณ์ เทพชาติ

244 6 ศูนย์เรียนรู้ด้านสมุนไพร ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมู่ที่2 ต าบลเมืองยาง อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 270736 1636449 นางปาลิตา จนัทะลี

245 7 ศูนย์เรียนรู้การผลิตไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่7 ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 266385 1639542 นางวรญา โพเทพา

246 8 ศูนย์ศัตรูพืชชุมชน ต าบลช่อผกา ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่6 ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 263253 1639554 นายวิรัตน์ บรรดาศักด์ิ

247 9 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่4 ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นายสมพร พิรักษา

248 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลละลวด อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 253729 1636511 นายค าผอง ทับศรีแกว้

249 11 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่2 ต าบลโคกสนวน อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 0 0 นางส ารวย คุระจอก

250 12 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรต าบลโคกสนวน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่7 ต าบลโคกสนวน อ าเภอช านิ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 271873 1632578 นางสมปอง พวงแกว้

251 บา้นใหม่ไชยพจน์ 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตรบา้นหนิต้ัง-หลักศิลา ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่13 ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 277362 1722853 นางทองใจ แพนแกว้

252 2 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรกลีบล าดวน อื่นๆ หมู่ที่14 ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 273803 1721213 นางล าดวน เนื้อไม้หอม
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253 3 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นโนน อื่นๆ หมู่ที่7 ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 272348 1721790 นางศุภาภรณ์ งามจติต์

254 4 กลุ่มเกษตรกรใช้พลังงานแสงอาทิตย์ปลูกพืชผักอนิทรีย์ปลอดสารพิษ ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่5 ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 269545 1722544 นายอภรัิกษ์ รัตนผูก

255 5 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหนองแวง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่5 ต าบลหนองแวง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 269260 1722514 นายมงคล มากพูน

256 6 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบา้นโนนดินแดง ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่10 ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 262653 1727074 นายสุขุม เทียบแสน

257 7 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที่10 ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 นายสุพล วักไธสง

258 8 ตลาดแบแ้ปรรูป อื่นๆ หมู่ที่4 ต าบลทองหลาง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 263564 1729671 นางเพชร หมื่นสงค์

259 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี หมู่ที่4 ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 273495 1726259 นายณรงค์ ไวไธสง

260 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรชมชน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่9 ต าบลกู่สวนแตง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 271274 1718959 นายสมจติ เลียวไธสง

261 11 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงเปด็พันธุเ์นื้อ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่3 ต าบลกู่สวนแตง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 269712 1718996 นายสมศรี ทันลา

262 12 ศูนย์เรียนรู้หตัถกรรมปนูปัน้กระถางปลูกต้นไม้ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมู่ที่2 ต าบลหนองเยือง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 264796 1721362 นายชาญชัย เย้ยไธสง

263 โนนดินแดง 1 ปลูกพืชเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 254204 1583543 นายวิโรจน์ อกุา

264 2 ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่4 ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 256773 1584307 นางสมหมาย วงษ์ชัยเพ็ง

265 3 ศพก.เครือข่าย ศดปช./ศจช. ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่12 ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 262843 1582928 นายบญัญัติ น้ าเต้าทอง

266 4 ศพก.เครือข่าย การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่12 ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 262916 1582770 นายออ่น จติรคง

267 5 แปลงนาประณีต ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่8 ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 285669 1582494 นายขาร วันนอก

268 6 สวนผักนาใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 257393 1581910 นายชัยลภ หอมอม้

269 7 ศพก.เครือข่าย การเล้ียงโคเนื้อ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่1 ต าบลส้มปอ่ย อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 258069 1588944 นายเจริญ อาวุธพันธ์

270 8 ศพก.เครือข่าย การเล้ียงปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่2 ต าบลส้มปอ่ย อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 258181 1586297 นายมานพ แจม่อ าพร

271 9 ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าไหมและแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่3 ต าบลส้มปอ่ย อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 257689 1585545 นางเบญจวรรณ ไชยสุวรรณ

272 10 ศพก.เครือข่าย เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลส้มปอ่ย อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 259299 1589519 นางสุรัตน์ดา อยู่รัมย์

273 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใ๊หม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลส้มปอ่ย อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 259319 1586281 ร้อยเอกโกเมศ ตุ้มหนแย้ม

274 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลส้มปอ่ย อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 254896 1585985 นายวิเชต สวนดอกไม้

275 13 แปรรูปน้ าเสาวรส ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่4 ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 251921 1572383 นางสาวสมศรี ถาวร

276 14 บา้นสวนของขวัญจากพ่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 250941 1570307 นายมัฆวาน แพทย์ประสาท

277 15 ศพก.เครือข่าย การปลูกผักปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 251751 1574719 นางเป ้โลคลัง

278 16 ศพก.เครือข่าย การปลูกไม้ผล(ล าไย) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่6 ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 250558 1577860 นายส ารวย พ่วงแพ

279 บา้นด่าน 1 แปลงใหญ่ข้าวต าบลบา้นด่าน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่17 ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 303123 1668331 นายประเสริฐ เชียงรัมย์

280 2 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่5 ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 304640 1675958 นางทองปาน กระจางจติร์

281 3 กลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่12 ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 296170 1668338 นายนิคม จมุเกตุ

282 4 เกษตรทฤษฎใีหม/่ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 296069 1666067 นายบญุส่ง นวนมะลัง

283 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน บา้นกะนัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลปราสาท อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 306325 1669005 นายไสว ชราศรี

284 6 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่12 ต าบลปราสาท อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 306273 1665680 นางสาวรัชนี พรปานศักด์ิ

285 7 เกษตรทฤษฎใีหม่ ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่17 ต าบลปราสาท อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 307838 1666593 นายสมชาย ล้วนศรี

286 8 ปราชญ์ชาวบา้น ด้านการผลิตพืชผักปลอดภยั ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมู่ที่12 ต าบลปราสาท อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 306259 1665536 นายศีลธรรม บ ารุงแคว้น

287 9 เกษตรทฤษฎใีหม/่ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลวังเหนือ อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 306241 1676673 นายอธิพงศ์ แกว้ไชย

288 10 เกษตรทฤษฎใีหม/่ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลวังเหนือ อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 306654 1672418 นายเล็ก สุขมาก

134



โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดบุรรีมัย์

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

289 11 การปลูกกล้วย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่7 ต าบลโนนขวาง อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 301393 1678862 นางสาวอญัชลี เจริญยิ่ง

290 12 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นดงกระทิง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลโนนขวาง อ าเภอบา้นด่าน จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 302030 1676370 นายไกรศร ฟับประโคน

291 แคนดง 1 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่165 ต าบลแคนดง อ าเภอแคนดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 298613 1693728 นายอดุม มะปะโท

292 2 การปลูกกล้วย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่16 ต าบลแคนดง อ าเภอแคนดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 300162 1695611 นายเจตภาณุ ศักด์ิศรีท้าว

293 3 การปลูกพืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่9 ต าบลแคนดง อ าเภอแคนดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 298404 1690243 นายวิชัย ทรงโท

294 4 การปลูกยางพารา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที่8 ต าบลแคนดง อ าเภอแคนดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 296093 1690857 นายบญุถม บตุราศรี

295 5 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลดงพลอง อ าเภอแคนดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 303810 1692498 นายสุวรรณ ส าราญดี

296 6 การปลูกมะนาว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่1 ต าบลดงพลอง อ าเภอแคนดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 302039 1694487 นายมงคล สิทธิวงศ์

297 7 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่7 ต าบลสระบวั อ าเภอแคนดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 291104 1697973 นายถวิล สีงาม

298 8 ออ้ยโรงงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที่8 ต าบลสระบวั อ าเภอแคนดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 295040 1700979 นายทองค า ฤทธิเ์ดชรัมย์

299 9 การเล้ียงโคเนื้อ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่12 ต าบลสระบวั อ าเภอแคนดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 295855 1696013 นายศิริพงษ์ พูลวงษ์

300 10 การผลิตปุย๋อนิทรีย์ชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่5 ต าบลหวัฝาย อ าเภอแคนดง จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 305582 1691233 นายพรชัย สุราราษฎร์

301 เฉลิมพระเกยีรติ 1 แปลงใหญ่โคกส่ีไร่ ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่10 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 271940 161650 นายระพี เภตรา

302 2 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นส่ีเหล่ียม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่10 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 271849 1616331 นางสาวชฎาพร โสภา

303 3 แปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่1 ต าบลเจริญสุข อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 269662 1609823 นายธนนท์ ปานตะวงค์

304 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลตาเปก๊ อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 275440 1613206 นายสุวิทย์ ออ้มวิหาร

305 5 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูป ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่2 ต าบลตาเปก๊ อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 274664 1611292 นายฉัตรชัย นาราช

306 6 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนอ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่11 ต าบลตาเปก๊ อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 275440 1613206 นายประมวน ประจติร

307 7 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่6 ต าบลอสีานเขต อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 277712 1618253 นายยรรยง ศรีลาไลย์

308 8 แปลงเรียนรู้การปลูกผักหวานปา่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่12 ต าบลอสีานเขต อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 276036 1615031 นายล าปาง ศรีศักด์ิ

309 9 แปลงเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลอสีานเขต อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 278291 1619669 นายทินกร บาลโสง

310 10 แปลงเรียนรู้การเล้ียงสัตว์น้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่2 ต าบลถาวร อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 267406 1604403 นายโพศรี สมสอางค์

311 11 แปลงเรียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลยายแย้มวัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 274704 16034463 นายบญุมา สุภาพ

312 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบา้นโนนศิลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลยายแย้มวัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดบรีุรัมย์ 48 274703 1603461 นายพยอม ดวงศรี
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โซน x y

1 เมอืงยโสธร 1 ด้านปศุสัตว์ต าบลตาดทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 413364 1744095 นายรวม สิงหส์ถติ

2 2 ด้านเกษตรผสมผสานต าบลส าราญ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 406902 1752969 นายค าม ีจ าปารัตน์

3 3 ศพก. ค้อเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 400494 1752385 นายจรัญ กาญจนสาธิต

4 4 วิสาหกจิชุมชนศูนยส่์งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชนนาแปลงใหญ่ ต.ดู่ทุง่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลดู่ทุง่ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 401414 1756366 นายลา โสมาบุตร

5 5 ด้านเกษตรผสมผสานต าบลขัน้ไดใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลขัน้ไดใหญ่ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 405905 1760544 นายจาตุรนต์ มะปรางค์

6 6 ศพก. ทุง่แต้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทุง่แต้ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 412709 1758498 นายก าจร โพธิ์ศิริ

7 7 ศจช.ทุง่แต้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลทุง่แต้ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 412810 1758245 นายประเทือง จนัทร์เรือง

8 8 ด้านประมงต าบลทุง่แต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลทุง่แต้ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 412168 17627932 นายค าเส็ง องอาจ

9 9 ด้านเกษตรผสมผสานนาสะไมย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาสะไมย ์อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 418991 1758328 นายประดิษฐ์ วงษ์สุขะ

10 10 ด้านประมงต าบลหนองหนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลหนองหนิ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 423857 1752943 นายธรรทนกฤษ ปิน่ค า

11 11 ศดปช.ขมุเงิน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลขมุเงิน อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 414728 1738122 นายสมชาย จนัทร์เนตรศรี

12 12 ด้านประมงต าบลทุง่นางโอก ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลทุง่นางโอก อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 411240 175773 นายยทุธศิลป์ จอมสวรรค์

13 13 นาแปลงใหญ่ปี2560 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหนองเรือ อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 415089 1752981 นายสมาน เสนาพรม

14 14 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองเป็ด อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร 48 426799 1752771 นางสาวปรชรส บุญทศ

15 ทรายมลู 1 กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลทรายมลู อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 418250 1767786 นายอภนิันท์ หาญมานพ

16 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลทรายมลู อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 415067 1764381 นางเพ็ญศรี มลูสาร

17 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 414680 1771135 นายวีระ ชายทวีป

18 4 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านเสาเล้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 416765 1771381 นางรุ่งทิพย ์ปัญญา

19 5 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่สีสุก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 414678 1771129 นางบุณรดา เยน็ไธสง

20 6 กลุ่มเพาะพันธุ์ปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 414453 1771875 นายดนัย กล้าหาญ

21 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 414148 1769876 นายประจกัษ์ ทองบ่อ

22 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 414821 1770578 นายวัฒนา งามด า

23 9 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง/ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 413115 1770000 นายประวิทย ์พยงุวงษ์

24 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลดู่ลาด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลดู่ลาด อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 414678 1771129 นางบุณรดา เยน็ไธสง

25 11 กลุมเพาะพันธุ์ปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 404788 1766063 นายบรรลูน ผลจนัทร์

26 12 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 408669 1765204 นายค าพอง ศรีเนตร

27 13 กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 405213 1764886 นางลัดดา พันธ์ศรี

28 14 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาเวียง อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 415573 1762585 นายบุญจนัทร์ ทองเฟือ่ง

29 15 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านนาเวียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลนาเวียง อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 407320 1775734 นายสมชัย ศรีสุข

30 16 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านนาเรียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 422470 1762767 นายบุญกอง ตราชู

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัยโสธร

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัยโสธร

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

31 17 วิสาหกจิชุมชนขา้วคุณธรรม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมลู จงัหวัดยโสธร 48 423770 1758614 นายสุริยา แกว้สาร

32 กดุชุม 1 ศูนยเ์รียนรู้ฟาร์มโคขนุ หมู ่8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลกดุชุม อ าเภอกดุชุม จงัหวัดยโสธร 48 429239 1773559 นายขวัญชัย ป้องสีดา

33 2 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านค ากลาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลกดุชุม อ าเภอกดุชุม จงัหวัดยโสธร 48 428573 1781594 นายสมเดช ไตรยสุทธ์

34 3 ฟาร์มชุมชนสวนตาผอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลโนนเปือย อ าเภอกดุชุม จงัหวัดยโสธร 48 439408 1768543 นายค าผอง สุวรรณเพชร

35 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านหวังัว ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่14 ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชุม จงัหวัดยโสธร 48 434769 1764126 นายบุญเพ็ง ผลดา

36 5 เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลก าแมด อ าเภอกดุชุม จงัหวัดยโสธร 48 432716 1765265 นายเร่ิม ชูรัตน์

37 6 กลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลนาโส่ อ าเภอกดุชุม จงัหวัดยโสธร 48 425893 1763937 นายมัน่ สามสี

38 7 แตงโมอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่13 ต าบลหว้ยแกง้ อ าเภอกดุชุม จงัหวัดยโสธร 48 422395 1771264 นายบุญทัน ค าทอง

39 8 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลค าน้ าสร้าง อ าเภอกดุชุม จงัหวัดยโสธร 48 432281 1781179 นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์

40 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชุม จงัหวัดยโสธร 48 419203 1785293 นายบุญเพ็ง ชื่นชม

41 10 ฟาร์มโคขนุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลหนองแหน อ าเภอกดุชุม จงัหวัดยโสธร 48 418659 1784231 นางบุญญาภรณ์ วงษ์พิทักษ์

42 ค าเขือ่นแกว้ 1 กลุ่มเกษตรอนิทรียต์ าบลลุมพุก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 434379 1727991 นายนเรศ นรศรี

43 2 กลุ่มเกษตรอนิทรียต์ าบลยอ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลยอ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 419907 1739125 นายพงษ์ศักด์ิ ป้อมสุวรรณ

44 3 กลุ่มเกษตรอนิทรียต์ าบลสงเปือย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 417090 1731798 นายค าพันธ์ พรรษา

45 4 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโพนทัน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 421734 1734866 นางฤทธิชัยยา ทุม่โมง

46 5 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลทุง่มน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลทุง่มน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 426854 1740145 นายธนพงษ์ เขาทอง

47 6 กลุ่มเกษตรอนิทรียด์งแคนใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 434921 1721589 นายจตุรงค์ จนัมา

48 7 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหมห่มู ่1 ต าบลกูจ่าน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลกูจ่าน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 433813 1732421 นายสัญญา พอกพูล

49 8 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหมห่มู ่9 ต าบลกูจ่าน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลกูจ่าน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 433816 1731110 นายส าพาตร์ สองเมอืง

50 9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรนาเวียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6,11 ต าบลกูจ่าน อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 437232 1732635 นางฉวี มงคลน า

51 10 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 440302 1724760 นายนิกร บุญกว้าง

52 11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มทาบกิง่มะมว่งบ้านปลาอดี ม.2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 440491 1723083 นายสุกณั ประการแกว้

53 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนเครือขา่ยบ้านนาแก ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลนาแก อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 438698 1724533 นายสมหมาย บุตรน้ าเพชร

54 13 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเพาะเหด็กา้วบาน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลกดุกงุ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 422226 1728176 นายชัยฤกษ์ ไชยฮะนิจ

55 14 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเหล่าไฮ อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 430923 1735931 นางสาวกาญจนา โพธิบัติ

56 15 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1,2 ต าบลแคนน้อย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 429854 1723791 นายวิจติร ไชยช่วย

57 16 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลแคนน้อย อ าเภอค าเขือ่นแกว้ จงัหวัดยโสธร 48 429567 1724619 นางกณัหา กจิเกยีรต์ิ

58 ป่าต้ิว 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงโพธิ์ไทร หมู ่8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 438907 1752337 นายทวี โกสุม

59 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมโ่พธิ์ไทร หมู ่5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 435464 1750110 นายสุเทพ ผดุงสรรพ

60 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต าบลกระจาย อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 4255931 1748230 นายสุสัคค์ ธงศรี
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61 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลกระจาย อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 426104 1744785 นายสมคัร บุญทศ

62 5 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมนัส าปะหลังน้ าหยด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลกระจาย อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 423201 1744583 นางเตรียมใจ ผ่านเมอืง

63 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงกระจาย หมู ่8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลกระจาย อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 431829 1752617 นายปัญญา ราษอาษา

64 7 แปลงใหญ่ขา้วอนิทรีย ์หมู ่8 ต าบลกระจาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลกระจาย อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 432776 1750124 นายบุญเรือง พุทธบุตร

65 8 แปลงใหญ่มนัส าปะหลัง ต าบลกระจาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลกระจาย อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 426887 1744422 นายบัญชา ไชยจนัทร์

66 9 บิก๊ฟาร์มเหด็หลินจอื ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 437789 1758074 นายเอกรินทร์ พันธ์แกว้

67 10 แปลงใหญ่มนัส าปะหลัง ต าบลโคกนาโก ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่9 ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 441944 1761115 นายสมพงษ์ ชื่นบาน

68 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมโ่คกนาโก หมู ่3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 440345 1756220 นางไพรวัลย ์จอกน้อย

69 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมเ่ชียงเพ็ง หมู ่6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 437984 1744615 นายมงคล รุ่งเรือง

70 13 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียเ์ชียงเพ็ง หม ู7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 441463 1752220 นางกล้วย ดวงค า

71 14 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมศ่รีฐาน หมู ่1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 429562 1742056 นายจรูญ คดเกีย้ว

72 15 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียศ์รีฐาน หมู ่8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 428299 1742056 นางกนิษฐา จนัใด

73 16 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียงศรีฐาน หมู ่8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวัดยโสธร 48 428299 1744615 นายสายสมร ไวว่อง

74 มหาชนะชัย 1 วิสาหกจิชุมชนเศรษฐกจิพอเพียงฟ้าหยาดพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 418276 1717266 นางสุวรรณา ศิลาพล

75 2 วิสาหกจิชุมชนโคเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลหวัเมอืง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 413719 1717917 นายสมชาย พราวศรี

76 3 สวนไร่นาสวนผสมกลัปดี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลคูเมอืง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 409613 1714931 นายพัฒนศักด์ิ กลัปดี

77 4 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปถัว่ลิสงบ้านคูเมอืง หมู ่1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลคูเมอืง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 413166 1716353 นางบุญเตรียม กนัหาวรรค

78 5 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 424790 1720216 นางประกลายแกว้ พุฒตาลดง

79 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านเหมอืดขาว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7,12 ต าบลมว่ง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 428110 1711483 นายอดุม ผิวค าสิงห์

80 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตภณัฑ์ถัว่ลิสง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลมว่ง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 425792 1714427 นางยภุาวดี เรียบร้อย

81 8 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 426256 1716566 นายสมบูรณ์ เกตุกนั

82 9 กลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบบ้านยางน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลบึงแก อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 429975 1717546 นายพรมมา โพธิ์ศรีทอง

83 10 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงบ้านยางน้อย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบึงแก อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 430093 1717525 นายสิทธิยา ทาบทอง

84 11 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านบึงแก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1,2,9 ต าบลบึงแก อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 428681 1716091 นางพิสมยั ทองสุข

85 12 สวนทิดอึง่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบึงแก อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 430316 1717052 นายคะนอง เหมสันต์

86 13 สวนทิดเขยีว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบึงแก อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 431769 1716613 นายเขยีว จนัทะริส

87 14 ไร่พญาแถน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบึงแก อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 0 0 นายวิชา พรมจรรย์

88 15 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านโนนยาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 411218 1721289 นางค านาง โรมพันธ์

89 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านสร้างแป้น ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2,6 ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 416282 1709353 นายติวานนท์ นิยม

90 17 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชนต าบลสงยาง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2,6 ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 416282 1709353 นายเมอืง สุภะสร
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91 18 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้น ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2,6 ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 416282 1709353 นางสุภาสิริ สนธิสัมพันธ์

92 19 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านสงยาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 417264 1709177 นายสมหมาย แกว้ศรี

93 20 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวัดยโสธร 48 418665 1704934 นายประสิทธิ์ สอนสวัสด์ิ

94 ค้อวัง 1 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตถัว่ลิสง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลฟ้าหว่น อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 434386 1699044 นายอารีย ์โสภี

95 2 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตหอมแดง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลฟ้าหว่น อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 434846 1692095 นายสมศักด์ิ ไชยปัญญา

96 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านจานน้อย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลกดุน้ าใส อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 430334 1702603 นายพลเกษม เกษหอม

97 4 วิสาหกจิชมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านสังข ์หมู ่13 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่13 ต าบลกดุน้ าใส อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 432323 1706414 นางล าพูล รักศิลป์

98 5 ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติศรีโสธรพัฒนา ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่5 ต าบลกดุน้ าใส อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 430118 1702392 นายสุทิน จนัขาว

99 6 วิสาหกจิชุมชนสตรีทอผ้า หมู ่5 ต าบลน้ าออ้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่5 ต าบลน้ าออ้ม อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 424080 1702522 นางประจกัษ์ หล้าแหล่ง

100 7 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านบากน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลน้ าออ้ม อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 424421 1704445 นายค าดี ประสารทอง

101 8 เครือขา่ยวิสาหกจิชุมชนชุมชนฯแปลงใหญ่ผู้ผลิตขา้วอนิทรียบ์้านดวน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลน้ าออ้ม อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 425995 1701182 นายอฏิธิเดช รินทร

102 9 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านดวน ต าบลน้ าออ้ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลน้ าออ้ม อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 425515 1704800 นายอฏิธิเดช รินทร

103 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเล้ียงกระบือบ้านดวน หมู ่7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลน้ าออ้ม อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 425200 1704473 นายทวี มุง่งาม

104 11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรผู้เพาะเล้ียงกบกลุ่มน้ าออ้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลน้ าออ้ม อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 421665 1705699 นายวงค์เรด มณีบูรณ์

105 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ต าบลค้อวัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 426595 1697838 นายยอด รัตนวงค์

106 13 วิสาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรียบ์้านดงมะหร่ี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่10 ต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 432183 1698804 นายค าโพธิ์ ยอ้มจนัแดง

107 14 วิสาหกจิชุมชนผลิตและจ าหน่ายกล้าไมท้ัว่ไป ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 427852 1699955 นายอทิธิพล สุกใส

108 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านเหล่าน้อย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลค้อวัง อ าเภอค้อวัง จงัหวัดยโสธร 48 426473 1697579 นายเฉลิม ศรีสอน

109 เลิงนกทา 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านนากอก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบุง่ค้า อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 464494 1784657 นางนลินี เนียมวัน

110 2 การผลิตมนัส าปะหลังลดต้นทุน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลบุง่ค้า อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 474966 1782338 นายอดิศักด์ิ รักสวย

111 3 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบุง่ค้า อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 468997 1783520 นายบุญเรือง ศักขณิาดี

112 4 การเพาะพันธุ์ปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่13 ต าบลสวาท อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 446797 1791006 นางนฤวรรณ โถยป้อง

113 5 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 436012 1802585 นายอดุลย ์พรหมเสน

114 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหอ้งแซง อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 436287 1799861 นายสมบิล สาระธรรม

115 7 วิสาหกจิแปลงใหญ่ออ้ยอนิทรีย์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ีห่มู่15 ต าบลสามคัคี อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 443508 1731523 นายสุขสันต์ นาสูงเนิน

116 8 วิสาหกจิชุมชุมแปลงใหญ่ออ้ยอนิทรีย์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลสามคัคี อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 443503 1731523 นายสุขสันต์ นาสูงเนิน

117 9 วิสาหกจิชุมชุมแปลงใหญ่ออ้ยอนิทรีย์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลสามคัคี อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 443503 1731523 นายสุขสันต์ นาสูงเนิน

118 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านคอนสาย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสามคัคี อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 443277 1792969 นายทองพูล คุณสุทธิ์

119 11 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสามคัคี อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 443840 1794341 นางทองใส พรทิพย์

120 12 การผลิตผักระบบปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลกดุเชียงหม ีอ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 441123 1800591 นายสมศักด์ิ ผลจนัทร์
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121 13 การผลิตขา้วลดต้นทุน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลกดุเชียงหม ีอ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 439577 1800888 นางยพุิน ทับแสง

122 14 การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลสามแยก อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 451756 1793485 นายลินดา สามารถ

123 15 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกดุแห ่อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 447917 1799662 นางพรชัย อาดูล

124 16 การผลิตและแปรรูปไผ่ตงอนิโด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 454349 1781334 นางสาวสุภาวดี บุญทศ

125 17 การอนุรักษ์ดินและน้ า ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลสร้างมิง่ อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 450726 1777368 นายสุนวรี พรมจนัทร์

126 18 การผลิตไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 427764 1793586 นายเขยีว สืบท้าว

127 19 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลศรีแกว้ อ าเภอเลิงนกทา จงัหวัดยโสธร 48 428996 1788812 นายบุญน า ปัญญาดิษฐ์

128 ไทยเจริญ 1 เครือขา่ยศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวัดยโสธร 48 439493 1774313 นายทศพร พรมจนัทร์

129 2 ศพก.เครือขา่ยต าบลไทยเจริญ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวัดยโสธร 48 439798 1773750 นายภมูถิิน่ ชมภดีู

130 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านนางช้างเฒ่า ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลน้ าค า อ าเภอไทยเจริญ จงัหวัดยโสธร 48 446258 1772445 นายประยรู ค าทอง

131 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลส้มผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวัดยโสธร 48 434910 1785196 นายถาวร ทับแสง

132 5 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชน(ศดปช.) ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ จงัหวัดยโสธร 48 433472 1776286 นายประเทือง ตาสว่าง

133 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโนนบ้านใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวัดยโสธร 48 446508 1776758 นายสุทัด สิงหโ์ยค

134 7 กลุ่มวิสาหกจิผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว ม.2 ต.ค าไผ่ ,แปลงใหญ่ขา้ว ต าบลค าไผ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จงัหวัดยโสธร 48 449519 1775619 นายคงศักด์ิ ปวงสุข
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โซน x y

1 เมืองศรีสะเกษ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นดงเปอืย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลคูซอด อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 422268 1680090 นายสมพงษ์ จันทรา

2 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลซ า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลซ า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 424797 1658854 นางธญัรินทร์ เหตุผล

3 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นแดง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลจาน อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 435114 1662253 นายบญุชู ไฮกัญญา

4 4 ศูนย์จัดการเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตะดอบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 440692 1661190 นายบญุธรรม แก้วนรสิงห์

5 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นหนองสวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองครก อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 422277 1667114 นายวนิยั บรูณะ

6 6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลโพนข่า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลโพนข่า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 434499 1664041 นายส าราญ สุวรรณพัฒน์

7 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโพนข่า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 435486 1664602 นายสนติย์ โคตรนนัท์

8 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นโนน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโพนค้อ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 432094 1659931 นายวจิิตร เสนาง

9 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นหนองเข็ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโพนเขวา อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 438198 1671668 นายอนพุงษ์ ลาสุเล

10 10 ศูนย์เรียนรู้หมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 424348 1673531 นายสมใจ พันธท์อง

11 11 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเหด็ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทุ่ม อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 431713 1655959 นางไพรวรรณ ศรีโวหะ

12 12 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงโคนมต าบลหนองไฮ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 437117 1661178 นายนคร จันทะศรี

13 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลหนองแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 440370 1665868 นายชาญณรงค์ ทวสีาร

14 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลน้ าค า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลน้ าค า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 429484 1676458 นายวรีะศักด์ิ รินทร

15 15 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลน้ าค า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 425261 1677711 นายประสิทธิ์ ศรีพล

16 16 ศูนยฺผลิตปุ๋ยอินทรีย์บา้นหนองหวา้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่5 ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 436406 1671374 นายเคน นยันติย์

17 17 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นหมากเขียบ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 419778 16655650 นายอดุลย์ มะณีย์

18 18 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลหนองไผ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 48 419580 1677044 นายบญุเล่ือน อภยัพงษ์

19 ยางชุมนอ้ย 1 ศพก.เครือข่าย หมู ่8 ต าบลยางชุมนอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลยางชุมนอ้ย อ าเภอยางชุมนอ้ย จังหวดัศรีสะเกษ 48 435420 1686658 นายศิริพงษ์ ทองแสง

20 2 ศพก.เครือข่าย หมู ่8 ต าบลล้ินฟ้า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลล้ินฟ้า อ าเภอยางชุมนอ้ย จังหวดัศรีสะเกษ 48 435482 1680207 นายโชคชัย นามวงค์

21 3 ศพก.เครือข่าย หมู ่7 ต าบลล้ินฟ้า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลล้ินฟ้า อ าเภอยางชุมนอ้ย จังหวดัศรีสะเกษ 48 435819 1677961 นายสมปอง มิง่ขวญั

22 4 ศพก.เครือข่าย หมู ่6 ต าบลคอนกาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมนอ้ย จังหวดัศรีสะเกษ 48 429210 1681992 นายประยูร แก้วค า

23 5 ศพก.เครือข่าย หมู ่12 ต าบลคอนกาม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต าบลคอนกาม อ าเภอยางชุมนอ้ย จังหวดัศรีสะเกษ 48 430519 1687003 นางอรุณรักษ์ พวงผะกา

24 6 ศพก.เครือข่าย หมู ่1 ต าบลโนนคูณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชุมนอ้ย จังหวดัศรีสะเกษ 48 431278 1693586 นายทองทพิย์ ไชยรัตน์

25 7 ศพก.เครือข่าย หมู ่2 ต าบลบงึบอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบงึบอน อ าเภอยางชุมนอ้ย จังหวดัศรีสะเกษ 48 440378 1685901 นายนรินทร์ โมคศิริ

26 8 ศพก.เครือข่าย หมู ่7 ต าบลยางชุมใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลยางชุมใหญ่ อ าเภอยางชุมนอ้ย จังหวดัศรีสะเกษ 48 437966 1684014 นายอดุลศักด์ิ สีหะวงษ์

27 9 ศพก.เครือข่าย หมู ่1 ต าบลยางชุมใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลยางชุมใหญ่ อ าเภอยางชุมนอ้ย จังหวดัศรีสะเกษ 48 437390 1682369 นายบญุเรียน สมใจ

28 กันทรารมย์ 1 ศพก.เครือข่ายต าบลดูน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 455848 1670668 นายบญุมา ไชยเชษฐ์

29 2 ศพก.เครือข่ายต าบลโนนสัง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลโนนสัง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 0 0 นางรัตนาภรณ์ บญุบ าเรอ

30 3 ศพก.เครือข่ายต าบลโนนสัง ๑ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลโนนสัง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 460313 1669998 นายธวชัชัย ทคีะสาย

31 4 ศพก.เครือข่ายต าบลโนสัง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่ ต าบลโนนสัง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 461946 1669918 นายค าสิงห ์ราชบญุคุณ

32 5 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองหวัช้าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองหวัช้าง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 459140 1664954 นายโกมล บญุถา

33 6 ศพก.เครือข่ายต าบลยาง ๒ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลยาง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 448594 1664647 นายวรีะชัย ศรีสด

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

34 7 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองแวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหนองแวง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 462674 1677992 นายนพพร ค าวงค์

35 8 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองแวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองแวง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 462246 1679684 นางสาวสมคิด วงศ์สุทธิ์

36 9 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองแวง ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลหนองแวง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 461368 1678559 นางสาวจินตรา มีศรี

37 10 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองแวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองแวง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 454545 1671180 นางสาวจ ารัส บญุเฉลียว

38 11 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองแวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองแวง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 461336 1678733 นางสาวสุภาพร มีศรี

39 12 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองแวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองแวง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 460206 1678445 นายวสันต์ ศรีทากุล

40 13 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองแก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่4 ต าบลหนองแก้ว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 458896 1675872 นายอ านวย มหาดไทย

41 14 ศพก.เครือข่ายต าบลทาม ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่2 ต าบลทาม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 460294 1683491 นายเสวย ประสานจิตร

42 15 ศพก.เครือข่ายต าบลทาม ๑ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลทาม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 459050 1683122 นายสามารถ พุ่มทอง

43 16 ศพก.เครือข่ายต าบลทาม ๒ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทาม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 455676 1685612 นายอ านาจ ทางทอง

44 17 ศพก.เครือข่ายต าบลละทาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 455483 1677540 นางสาวศิริวรรณ สีแสด

45 18 ศพก.เครือข่ายต าบลละทาย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 455107 1678343 นายโกมิน อัมภรัตน์

46 19 ศพก.เครือข่ายต าบลละทาย ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 454870 1677918 นายประวทิย์ ทองลือ

47 20 ศพก.เครือข่ายต าบลละทาย ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 453476 1678662 นายณรงค์ศักด์ิ ทองรินทร์

48 21 ศพก.เครือข่ายต าบลละทาย ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 454681 1678064 นายศานติย์ พลศักด์ิ

49 22 ศพก.เครือข่ายต าบลละทาย ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 455270 1677719 นายประทนิ สายเสน

50 23 ศพก.เครือข่ายต าบลละทาย ๑ ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 455305 1677774 นายดาเรศ พละศักด์ิ

51 24 ศพก.เครือข่ายต าบลละทาย ๒ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 455291 1677471 นายนฏัฐชัย ค าเพาะ

52 25 ศพก.เครือข่ายต าบลเมืองนอ้ย ๑ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเมืองนอ้ย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 452381 1681965 นายสมบรูณ์ ประจันทร์

53 26 ศพก.เครือข่ายต าบลเมืองนอ้ย ๒ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลเมืองนอ้ย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 452379 1681967 นายสุภาพ ค าศรี

54 27 ศพก.เครือข่ายต าบลเมืองนอ้ย ๓ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลเมืองนอ้ย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 452379 1682453 นางพิมพ์ศา บญุเอนก

55 28 ศพก.เครือข่ายต าบลอีปาด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 446971 1683141 นายส ารี ชราศรี

56 29 ศพก.เครือข่ายต าบลบวันอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบวันอ้ย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 443446 1676389 นางสังวาลย์ สมดอกแก้ว

57 30 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองบวั ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลหนองบวั อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 446773 1672430 นายสมจิตร หล้าใต้

58 31 ศพก.เครือข่ายต าบลดู่ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลดู่ อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 446223 1667119 นายอร่าม อ่อนเกษ

59 32 ศพก.เครือข่ายต าบลดู่ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลดู่ อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 443956 1668808 นางสมไหว คงเกษ

60 33 ศพก.เครือข่ายต าบลผักแพว ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่17 ต าบลผักแพว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 449496 1659926 นายสนอง วรรณทวี

61 34 ศพก.เครือข่ายต าบลผักแพว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลผักแพว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 449519 1660539 นางสังเวยีน ชาภกัดี

62 35 ศพก.เครือข่ายต าบลผักแพว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลผักแพว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 447348 1661571 นางมุกดาณี สุพรรณ

63 36 ศพก.เครือข่ายต าบลจาน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลจาน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 445658 1659330 นางสาวพวงรัตน ์เส้งเอียด

64 37 ศพก.เครือข่ายต าบลจาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลจาน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 448552 1658290 นางสังวาลย์ ค าหอม

65 38 ศพก.เครือข่ายต าบลจาน ๒ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลจาน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 448589 1659748 นายกฤชธนตัต์ ค าอุดม

66 39 ศพก.เครือข่ายต าบลค าเนยีม 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลค าเนยีม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 454384 1666479 นายสงวน พละชาติ
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

67 40 ศพก.เครือข่ายต าบลค าเนยีม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลค าเนยีม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 454279 1666298 นายประเสริฐ สุขอ้วน

68 กันทรลักษ์ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบงึมะลู ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลบงึมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 472801 1608061 นายสมจิตร สอนจิตร

69 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบงึมะลู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลบงึมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 472801 1608061 นางเข็มพร เพ็งจันทร์

70 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลกุดเสลา ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลกุดเสลา อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 484256 1623442 นายใส สีสวา่ง

71 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเมือง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเมือง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 462227 1614622 นายวฒิุศักด์ิ บญุใหญ่ธรรมชาติ

72 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ต าบลสังเม็ก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลสังเม็ก อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 470407 1627060 นายส ารวย ทองดา

73 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลน้ าอ้อม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่9 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 0 461704 1622510 นายพิสิตร์ ภโูท

74 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู ่8 ต าบลละลาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลละลาย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 4507810 1604967 นายธงไชย วงษ์ศรี

75 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู ่8 ต าบลละลาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลละลาย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 451183 1609233 นายถวลิ สมสุข

76 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู9่ ต าบลรุง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลรุง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 459834 1608348 นายโสภณ ประวนั

77 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู5่ ต าบลจานใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 465263 1325529 นายสมบติั โสดาธาตุ

78 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู9่ ต าบลจานใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 459676 1629179 นายนติิธร มัน่ทน

79 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู ่16 ต าบลภเูงิน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่16 ต าบลภเูงิน อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 449621 1628185 นายบวัเรียน อรุณเรือง

80 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู ่12 ต าบลภเูงิน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลภเูงิน อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 451319 1630615 นายบญุมี บญุแสง

81 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลซ า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลช า อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 454865 1605417 นายภวูรินทร์ เนยีมจิตร์

82 15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลกระแซง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่14 ต าบลกระแชง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 451089 1616730 นายบญุมี หอมหวน

83 16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลโนนส าราญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโนนส าราญ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 478665 1606947 นายด ารง สิงหพ์ร้อม

84 17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู3่ ต าบลรุง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 459795 1622395 นายเสถียร์ มนสั

85 18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)สหกรณ์การเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่4 ต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 461380 1619329 นางกิตติวรรณ เผ่าพันธ์

86 19 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเสาธงชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 467043 1599717 นายมาโนช วฒันพาณิช

87 20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลขนนุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลขนนุ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 476878 1618379 นายเปี่ยม แสงทอง

88 21 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู3่ ต าบลสวนกล้วย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสวนกล้วย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 473766 1622762 นายประมวล แก้วสวา่ง

89 22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู5่ ต าบลสวนกล้วย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลสวนกล้วย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 476649 1622399 นางพรชิตา บญุปญัญา

90 23 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเวยีงเหนอื ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลเวยีงเหนอื อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 466872 1618720 นายด ารง สุขดี

91 24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลทุ่งใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 484025 1605779 นายทพิย์ ยอดสิงห์

92 25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลภผูาหมอก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลภผูาหมอก อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 480459 1604117 นายจูม กลมพันธ์

93 ขุขันธ์ 1 ศพก.เครือข่ายต าบลกันทรารมย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกันทรารมย์ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 399497 1629351 นายเสริม อุปมัย

94 2 ศพก.เครือข่ายต าบลจะกง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลจะกง อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 420147 1638169 นายสุวชิ สะดวก

95 3 ศพก.เครือข่ายต าบลใจดี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลใจดี อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 404511 1630116 นายนสิิต ไชยศรีษะ

96 4 ศพก.เครือข่ายต าบลดองก าเม็ด ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลดองก าเม็ด อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 413118 1633963 นางสมาน แสงลอย

97 5 ศพก.เครือข่ายต าบลโสน 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่20 ต าบลโสน อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 407372 1621309 นางสมพาน ผิวละออ

98 6 ศพก.เครือข่ายต าบลปรือใหญ่ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 416815 1615050 นายใน ปรือปรัก

99 7 ศพก.เครือข่ายต าบลปรือใหญ่ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 419826 1614156 นางสาวสุพิน รสหอม
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

100 8 ศพก.เครือข่ายต าบลสะเดาใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลสะเดาใหญ่ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 425457 1626824 นายวรียุทธ ์นวลแสง

101 9 ศพก.เครือข่ายต าบลตาอุด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลตาอุด อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 423387 1621027 นางสมาน เวเบอร์

102 10 ศพก.เครือข่ายต าบลหว้ยเหนอื ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหว้ยเหนอื อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 416838 1627384 นางณัชธนัยภทัร บญุนรา

103 11 ศพก.เครือข่ายต าบลหว้ยใต้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยใต้ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 404510 1630116 นางรุ่งนภา ต้ังสุระกุลชัย

104 12 ศพก.เครือข่ายต าบลหวัเสือ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหวัเสือ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 411930 1640086 นางพรศิลป ์พรรณาทรัพย์

105 13 ศพก.เครือข่ายต าบลหวัเสือ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลหวัเสือ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 413709 1641085 นายประสาร สวา่งภพ

106 14 ศพก.เครือข่ายต าบลตะเคียน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตะเคียน อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 416863 1632220 นายเทวฤทธิ์ ค าสอน

107 15 ศพก.เครือข่ายต าบลนคิมพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนคิมพัฒนา อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 418291 1619092 นายไสว วงษ์ขันธ์

108 16 ศพก.เครือข่ายบา้นโคกเพชร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโคกเพชร อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 409074 1635340 นางสาวกัลยานยี์ ใจมนต์

109 17 ศพก.เครือข่ายต าบลปราสาท ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลปราสาท อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 395035 1629388 นายสุวรรณ ทองย้อย

110 18 ศพก.เครือข่ายต าบลส าโรงตาเจ็น 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 413795 1644968 นายบญุเพ็ง ค าเลิศ

111 19 ศพก.เครือข่ายต าบลส าโรงตาเจ็น 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลส าโรงตาเจ็น อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 408537 1646207 นายเหลือ ค าแพง

112 20 ศพก.เครือข่ายต าบลหว้ยส าราญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 407382 1627107 นายสุวรรณ ชัยศรีษะ

113 21 ศพก.เครือข่ายต าบลกฤษณา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลกฤษณา อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 422214 1626824 นายวรีวฒัน ์วงษ์ทา

114 22 ศพก.เครือข่ายต าบลลมศักด์ิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลลมศักด์ิ อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 422615 1632678 นางณี วงศ์นลิ

115 23 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองฉลอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 418281 1619092 นายวรีะชัย ชูก าแพง

116 24 ศพก.เครือข่ายต าบลศรีตระกูล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลศรีตระกูล อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 422382 1619743 นายสมกิจ อุตะมะ

117 25 ศพก.เครือข่ายต าบลศรีสะอาด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลศรีสะอาด อ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 399461 1631977 นายพวน แปน้จันทร์

118 ไพรบงึ 1 ศูนย์เครือข่าย ศพก. บา้นมะขาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรีสะเกษ 48 436768 1627098 นายค าสุข จรเด็จ

119 2 เครือข่าย ศพก.บา้นคอก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรีสะเกษ 48 436762 1627098 นายบญุศรี พันธภ์กัดี

120 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลไพรบงึ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรีสะเกษ 48 431695 1632152 นายปราโมท ยอดจักร

121 4 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลไพรบงึ อ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรีสะเกษ 48 433689 1626691 นางสุวมิล ดวงมณี

122 5 ศุนย์เครือข่าย ศพก.บา้นสร้างใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลดินแดง อ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรีสะเกษ 48 425297 1635369 นายธร์ีธวชั ปตัเนตร

123 6 ศุนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลปราสาทเยอ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรีสะเกษ 48 431460 1630517 นายธรรมเนยีม ประอาง

124 7 ศุนย์เครือข่าย ศพก.บา้นปราสาทเยอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรีสะเกษ 48 433047 1639881 นายกิตติศักด์ิ สุนนัท์

125 8 เครือข่าย ศพก.บา้นตาตุม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลส าโรงพลัน อ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรีสะเกษ 48 427900 1624896 นางชินบญัชร พวงพรม

126 9 เครือข่าย ศพก.บา้นหนองอิไทย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรีสะเกษ 48 428220 1643251 นายสังวาลย์ บวัจันทร์

127 10 ศุนย์เครือข่าย ศพก.บา้นหนองยาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลสุขสวสัด์ิ อ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรีสะเกษ 48 433761 1645568 นางอนงค์ ไชยสิทธิ์

128 11 ศุนย์เครือข่าย ศพก.บา้นกันตรวจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโนนปนู อ าเภอไพรบงึ จังหวดัศรีสะเกษ 48 424393 1643652 นายสุวรรณ บญุมา

129 ปรางค์กู่ 1 ศพก.เครือข่ายต.พิมาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลพิมาย อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 393844 163576 นายค าพี ค าเสียง

130 2 ศพก.เครือข่ายต.กู ่(กู1่) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลกู ่อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 385124 1647000 นายศิริวฒิุ กิง่รัตน์

131 3 ศพก.เครือข่ายต.กู ่(กู2่) ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่17 ต าบลกู ่อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 386030 1644182 นายสมศักด์ิ หอยสังข์

132 4 ศูนย์จัดการปุ๋ยชุมชนอ าเภอปรางค์กู่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลหนองเชียงทนู อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 399799 1643147 นางหว ีการะทอน
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

133 5 ศพก.เครือข่ายด้านสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่2 ต าบลหนองเชียงทนู อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 400709 1644741 นายประเสริฐ อัครชาติ

134 6 ศพก.เครือข่ายต.หนองเชียงทนู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลหนองเชียงทนู อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 402778 1643013 นายประสิทธิ์ ยอดงาม

135 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอปรางค์กู่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่ ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 0 0 0 นางสาวสุธารัตน ์ทองหล่อ

136 8 ศพก.เครือข่ายต.ตูม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 0 0 นายเทวลิตร ทวชีาติ

137 9 ศพก.เครือข่ายต.สมอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลสมอ อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 401951 1639896 นายสมัย จันทร์สมุทร

138 10 ศพก.เครือข่ายต.โพธิ์ศรี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่14 ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 399426 1636587 นายมานะ ศรีบริบรูณ์

139 11 ศพก.เครือข่ายต.ส าโรงปราสาท ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 400532 1646889 นายวชิัย สิมมะโรง

140 12 ศพก.เครือข่ายต.ดู่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลดู่ อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 393816 1598578 นางแรม เขตนมิิตร

141 13 ศพก.เครือข่ายต.สวาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลสวาย อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 385132 1647016 นายวนัชัย แสงอุน่

142 14 ศพก.เครือข่ายต.พิมายเหนอื ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลพิมายเหนอื อ าเภอปรางค์กู ่จังหวดัศรีสะเกษ 48 390264 1644597 นายเล่ียม สีสัน

143 ขุนหาญ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลสิ อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 438916 1614299 นายบญุเลิศ อ่อนสุวรรณ

144 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลสิ อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 440622 1617821 นายบญุล้อม วรรณทอง

145 3 สวนลุงฟอง บา้นซ าบนัได ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลบกัดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 448188 1607639 นายณัฐพล วรรณสิทธิ์

146 4 ซีเจออร์แกนกิฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบกัดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 444842 1607880 พันตรีฉัตรชัย สุคันธรัตน์

147 5 ศุนย์จัดการศัตรูพืชต าบลพราน (ศจช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลพราน อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 444765 1614151 นายบญัชา ปรางค์ศรี

148 6 สวนลุงเวยีง บา้นซ าขีเ้หล็ก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลพราน อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 446408 1609238 นายเวยีง สุภาพ

149 7 สวนณัฐกานต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลพราน อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 447047 1609003 นางณัฐกานต์ ผาดาวงค์

150 8 สวนพี่อุทยั ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลพราน อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 445846 1612544 นายอุทยั ขันค า

151 9 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลโพธิ์วงศ์ อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 442308 1618914 นายสมพล วรรณทอง

152 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลไพร (ศจช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลไพร อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 436166 1622308 นางพรวไิล สุริยะ

153 11 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลกระหวนั ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลกระหวนั อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 436167 1622289 นางจันทราทพิย์ กงศรี

154 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบลขุนหาญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลขุนหาญ อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 432887 1617536 นางจัันทร์ อินวนันา

155 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโนนสูง อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 433850 1613995 นางคัทรียา ศรีภกัด์ิ

156 14 เวยีงเอกฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 431528 1613980 นายไพโรจน ์มีวงค์

157 15 สวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลภฝู้าย อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 449078 1622367 นายพุฒินนัท ์ดาวจันทร์

158 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลโพธิ์กระสังข์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลโพธิ์กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 429507 1616952 นายประดิษฐ์ จันทสน

159 17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลโพธิ์กระสังข์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลโพธิ์กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 429507 1616952 นายประดิษฐ์ จันทสน

160 18 สวนนายสุวรรณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลหว้ยจันทร์ อ าเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 48 431186 1608056 นายสุวรรณ แก้วไพบรูณ์

161 ราษีไศล 1 บา้นหนองบาก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่13 ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 409444 1699486 นายสุนนัท ์หาดสะอาด

162 2 บา้นแสง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเมืองแคน อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 414630 1694942 นายท านอง สิงหค์ า

163 3 บา้นมะยาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองแค อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 403124 1704867 นายกิตติศักด์ิ สิงหค์ า

164 4 บา้นเชือกกลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลจิกสังข์ทอง อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 404107 1707172 นายอุดร เยีย่มไธสงค์

165 5 บา้นด่าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 393562 1707395 นายประสิทธิ์ ไหมพรม
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

166 6 บา้นหว้ยใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลหนองอึง่ อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 410680 1686946 นายบญุส่ง มะยม

167 7 บา้นหนองกก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลบวัหุ่ง อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 403496 1694958 นายภานวุฒัน ์อาจศรี

168 8 บา้นไผ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลไผ่ อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 419266 1694542 นายบวร สิมลา

169 9 บา้นแก้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่14 ต าบลส้มปอ่ย อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 420355 1686162 นายประภวษิณ์ุ โพธวิฒัน์

170 10 หวัดง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลหนองหมี อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 422137 1690072 นางสาวร าไพ จิตมัน่

171 11 บา้นน้ าอ้อมนอ้ย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลหวา้นค า อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 413459 1705034 นายวรีชัย แก่นที

172 12 บา้นสร้างแก้ว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลสร้างปี่ อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 48 424039 1694382 นายสุบรรณ กาหลง

173 อุทมุพรพิสัย 1 ศพก.เครือข่ายต าบลก าแพง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลก าแพง อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 409891 1666361 นางสาวณิชาพัฒน ์นามสวสัด์ิ

174 2 ศพก.เครือข่ายต าบลอีห่ล่ า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลอีห่ล่ า อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 410053 1680740 นายณรงค์ แก่นจันทร์

175 3 ศพก.เครือข่ายบา้นหวัหนอง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่ม.1 ต าบลก้านเหลือง อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 406959 1661714 นายบญุเรียบ คุณนา

176 4 ศพก.เครือข่ายต าบลก้านเหลือง ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่4 ต าบลก้านเหลือง อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 407689 1665318 นายอนศัุกด์ิ เชือ่มไธสง

177 5 ศพก.เครือข่ายต าบลทุ่งไชย ม.5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทุ่งไชย อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 402608 1660753 นายทนงศักด์ิ ศรีบาง

178 6 ศพก.เครือข่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบา้นกุง ต.ทุ่งไชย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งไชย อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 402592 1667753 นายชัยณรงค์ พอใจ

179 7 ศพก.เครือข่ายศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลส าโรง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่ม.5 ต าบลส าโรง อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 409010 1672698 นางบงัอร อินทศรี

180 8 ศพก.เครือข่ายต าบลส าโรง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่13 ต าบลส าโรง อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 406704 1673652 นายสมชัย ศุภเลิศ

181 9 ศพก.เครือข่ายต าบลแขม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลแขม อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 408605 1680409 นายประมวล สิมลี

182 10 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองไฮ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหนองไฮ อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 402882 1674601 นายมณีวรรณ สุริยุทธ

183 11 ศพก.เครือข่ายต าบลขะยูง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลขะยูง อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 416198 1671846 นายอดิศักด์ิ มะลิวลัย์

184 12 ศพก.เครือข่ายเกษตรก้าวหนา้ ต าบลตาเกษ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลตาเกษ อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 412125 1675352 นางสมภาร ดาทอง

185 13 ศพก.เครือข่ายต าบลหวัช้าง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหวัช้าง อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 407321 1684568 นายอดุลย์ จันทร์เสนา

186 14 ศพก.เครือข่ายต าบลรังแร้ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลรังแร้ง อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 417313 1679712 นายถนอม ค าเภา

187 15 ศพก.เครือข่ายต าบลแต้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลแต้ อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 410551 1672451 นายธวชั นลิโชติ

188 16 ศพก.เครือข่ายต าบลแข้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลแข้ อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 414112 1666326 นายธงชัย บญุชู

189 17 ศพก.เครือข่ายเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 412662 1677608 นายสุทธโิรจน ์สกุลนธิวิฒัน์

190 18 ศพก.เครือข่ายต าบลปะอาว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลปะอาว อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 412342 1669691 นายประภาส สุทธไิสย

191 19 ศพก.เครือข่ายต าบลหนองหา้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหนองหา้ง อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 402592 1667753 นายบญุศรี แสงพยับ

192 20 ศพก.เครือข่ายบา้นหนองสิม ต าบลสระก าแพงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลสระก าแพงใหญ่ อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 403772 1671011 นายนายชืน่ ชูก าแพง

193 21 ศพก.เครือข่ายบา้นหนองหวัหมู ต.สระก าแพงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลสระก าแพงใหญ่ อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 405187 1667297 นางสาวนวลจันทร์ จังอินทร์

194 22 ศพก.เครือข่ายกลุ่มปลูกพริก ต.โคกหล่าม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่ม.7 ต าบลโคกหล่าม อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 412766 1682775 นายช านาญ พลบญุ

195 23 ศพก.เครือข่ายต าบลโคกหล่าม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโคกหล่าม อ าเภออุทมุพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ 48 409734 1682341 นางบญุประคอง ก้านทา้ว

196 บงึบรูพ์ 1 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเปา๊ะ อ าเภอบงึบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 403493 1689258 นายสุวทิย์ หนองหงอก

197 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (สดปช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต าบลเปา๊ะ อ าเภอบงึบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 402348 1690870 นายทองแถม ตาดไทยสงค์

198 3 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเปา๊ะ อ าเภอบงึบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 400366 1693665 นายประชัน บตุรศรี
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

199 4 เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเปา๊ะ อ าเภอบงึบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 402029 1691366 นายสมหมาย กันทะพันธ์

200 5 ผักไฮโดรโปนกิ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่13 ต าบลเปา๊ะ อ าเภอบงึบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 395868 1691495 นางสาวเพ็ญนภา พรหมบตุร

201 6 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลเปา๊ะ อ าเภอบงึบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 402076 1691097 นายณรงค์ ศรีภมุมา

202 7 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบงึบรูพ์ อ าเภอบงึบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 398876 1694585 นายสะอาด ศิลารักษ์

203 8 ทอผ้าไหมจิโรจน์ อืน่ๆ หมูท่ี่2 ต าบลบงึบรูพ์ อ าเภอบงึบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 398172 1694245 นางสมคิด ศาลานอ้ย

204 9 แปรรูปข้าว อืน่ๆ หมูท่ี่7 ต าบลบงึบรูพ์ อ าเภอบงึบรูพ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 395157 1680042 นางกุง้ พรหมคุณ

205 หว้ยทบัทนั 1 บา้นสร้างเรือ ต าบลหว้ยทบัทนั ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จังหวดัศรีสะเกษ 48 399941 1666052 นายอุทยั อัมพรัตน์

206 2 บา้นเมืองหลวง ต าบลเมืองหลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลเมืองหลวง อ าเภอหว้ยทบัทนั จังหวดัศรีสะเกษ 48 500528 1661819 นางวรรณา จันทร์หอม

207 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร ต าบลกล้วยกวา้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลกล้วยกวา้ง อ าเภอหว้ยทบัทนั จังหวดัศรีสะเกษ 48 399407 1657792 นางเบญ็จกาญจน ์ศรีสังข์

208 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร ต าบลผักไหม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลผักไหม อ าเภอหว้ยทบัทนั จังหวดัศรีสะเกษ 48 393994 1652771 นายทองพันธ ์วเิศษชาติ

209 5 บา้นนาทุ่ง ต าบลผักไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลผักไหม อ าเภอหว้ยทบัทนั จังหวดัศรีสะเกษ 48 391155 1653861 นายไพฑูรย์ ฝางค า

210 6 บา้นหนองแคน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลจานแสนไชย อ าเภอหว้ยทบัทนั จังหวดัศรีสะเกษ 48 0 0 นายสุริยันต์ วงค์ภกัดี

211 7 บา้นโนนด่ัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จังหวดัศรีสะเกษ 48 395468 1670260 นายแสง แก้วจันทร์

212 โนนคูณ 1 วสิาหกิจชุมชนผลิตน้ ายาล้างจานสมุนไพรเหล่าเชือก ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 469596 1644187 นางอ าพร ก่อสุข

213 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต าบลโนนค้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 461528 1463328 นางสมหมาย ค าศรี

214 3 ศพก. เครือข่ายหมูท่ี่ 7 ต.โนนค้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 469517 1648294 นายสมัย ราชภกัดี

215 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นดอนแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่19 ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 469620 1642585 นายค านงึ ค าแสนหมืน่

216 5 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 472716 1649055 นายประเสริฐ พิทกัษ์

217 6 ศพก. เครือข่ายหมูท่ี่ 2 ต.บก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 460921 1656939 นางเขมรัช บญุชาลี

218 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นหนองดินแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 462005 1652586 นายสงวน ปมีา

219 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นหนองดินแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 462005 1652586 นายสงวน ปมีา

220 9 เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นหวัเหล่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบก อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 458023 1653504 นายกฤษฎา ดาดี

221 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นหนองปลาเข็ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลโพธิ์ อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 458071 1649668 นางจันทร์ฉาย บวับาน

222 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นหนองหนิ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 473543 1643200 นายกอง ทองเนตร

223 12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นหนองหนิ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่15 ต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 472552 1641332 นายเสาร์ แพงค า

224 13 แปลงใหญ่พริก ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่15 ต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 472831 1641560 นายเสาร์ แพงค า

225 14 แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 475531 1642072 นางล าออง มูลสาร

226 15 ศูนย์ข้าวชุมชนเหล่ากวาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลเหล่ากวาง อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 461445 1645878 นางมลิวรรณ แสงใส

227 16 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นนาม่อง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลเหล่ากวาง อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 462237 1643265 นายพันธ ์พรมล้วน

228 17 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นเวาะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเหล่ากวาง อ าเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 458333 1646262 นางอุไรวรรณ มะลิงาม

229 ศรีรัตนะ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลศรีแก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่10 ต าบลศรีแก้ว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 441724 1633033 นายจุมพล หอมชาติ

230 2 กลุ่มแปลงใหญ่ทเุรียนอ าเภอศรีรัตนะ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลศรีแก้ว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 442042 1631908 นายถนดั หาญศึก

231 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลพิงพวย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 439108 1631563 นายยงยุทธ มีตาบญุ
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

232 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลพิงพวย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 437371 1633775 นายฐิตาภา กัลยาเนยีม

233 5 ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม ต าบลพิงพวย ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่8 ต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 438572 1630346 นางจรรยพร ใจเย็น

234 6 ศูนย์เรียนรู้บา้นตะกวน ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่3 ต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 439166 1631400 นายจิรเมธ ช่างทองมะดัน

235 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลสระเยาว์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสระเยาว ์อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 444884 1634248 นายพิศาล โทศก

236 8 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลสระเยาว์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลสระเยาว ์อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 445775 1632303 นายจอม ทองดี

237 9 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ต าบลตูม ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่8 ต าบลตูม อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 445912 1644293 นายบญุยัง จันทรักษา

238 10 แปลงใหญ่ต าบลเส่ืองข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลเส่ืองข้าว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 449639 1641565 นายทองค า เพ็งแจ่ม

239 11 ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ต าบลเส่ืองข้าว ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลเส่ืองข้าว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 449672 1637065 นางสาวพุทธนินัท ์ชัยสิทธิ์

240 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศรีโนนงาม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลศรีโนนงาม อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 434973 1638162 นางสมัย บวัจันทร์

241 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลศรีโนนงาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลศรีโนนงาม อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 436342 1636471 นายทองพูน อินทร์ทองขาว

242 14 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลสะพุง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสะพุง อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 442855 1640380 นางรัตนา สุนทรา

243 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นทุ่งระวี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลสะพุง อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 48 441839 1637591 นายศิริราช อ้อมชมภู

244 น้ าเกล้ียง 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู ่2 ต าบลน้ าเกล้ียง ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่2 ต าบลน้ าเกล้ียง อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 455767 1648838 นางสาวอุทยั ยศศิริ

245 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต าบลน้ าเกล้ียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลน้ าเกล้ียง อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 455267 1649418 นายอัครเดช พงษ์บรรเทา

246 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต าบลละเอาะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลละเอาะ อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 443744 1651465 นายกันหา สัมพะวงศ์

247 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู ่11 ต าบลละเอาะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลละเอาะ อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 443877 1651565 นางพร วงษ์ปอ้ง

248 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต าบลตองปดิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลตองปดิ อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 443223 1654988 นางชุติญา สหชาติชัย

249 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู ่13 ต าบลตองปดิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลตองปดิ อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 440632 1655741 นางจินดา มณีประวติั

250 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต าบลเขิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเขิน อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 453816 1645748 นายปรีขา ทองนาค

251 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู ่9 ต าบลเขิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเขิน อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 452704 1639962 นายสมบรูณ์ ทองเต็ม

252 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต าบลรุ่งระวี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 445600 1647450 นายสมศรี ภมูิรักษ์

253 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู ่11 ต าบลรุ่งระวี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 446060 1647904 นายบญุจันทร์ อุราเลิศ

254 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู ่4 ต าบลรุ่งระวี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 445933 1648438 นายจันดี บญุเหลือง

255 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู ่11 ต าบลรุ่งระวี ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 446663 1647062 นายบญุหนา บวัศรี

256 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู ่9 ต าบลรุ่งระวี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลรุ่งระว ีอ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 449304 1646022 นายชาติชาย ศรีทนั

257 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต าบลคูบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลคูบ อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวดัศรีสะเกษ 48 455904 1654230 นายสิทธชิัย เทพทองรุ่งศรี

258 วงัหนิ 1 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่19 ต าบลบสูุง อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 416881 1652741 นายบญุเพ็ง ดวนใหญ่

259 2 ศูนย์การเรียนรู้หอ้งเรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลธาตุ อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 415614 1656894 นายอ านาจ พรรณา

260 3 ศูนย์เรียนรู้บญุมีฟาร์มตามรอยเทา้พ่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 424277 1655485 นางศุภสุดา ใสกระจ่าง

261 4 เศรษฐกิจพอเพียงต าบลบอ่แก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบอ่แก้ว อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 421799 1658493 นางปนดัดา ศรีสวสัด์ิ

262 5 โคกสมบรูณ์ฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบอ่แก้ว อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 424283 1655485 นายสนอง นาจ าปา

263 6 อินก้อนทว ีฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 408241 1648200 นายสมทว ีบวัเกตุ

264 7 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 416116 1659950 นายอุดม หารบรุุษ
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

265 8 ศูนย์เครือข่ายต าบลทุ่งสวา่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทุ่งสวา่ง อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 413580 1661727 นายปทมุพร มังษา

266 9 สวนไผ่กิมชุม ชะอมนติยา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลวงัหนิ อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 418724 1652154 นายประเสริฐ สีสมาน

267 10 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่2 ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 411161 1651621 นายสมชัย ส าเภา

268 11 พืชสวนนาปา่คันนาทองค า กสิกรรมไร้สาร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 410968 1651802 นายสุริยะ ส าเภา

269 12 สวนถ้ าทองเกษตรผสมผสานตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโพนยาง อ าเภอวงัหนิ จังหวดัศรีสะเกษ 48 411313 1652441 นายชัชวาลย์ ถ้ าทอง

270 ภสิูงห์ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายบา้นโคกทราย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลโคกตาล อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 414829 1609627 นางพนชักร รัตพันธ์

271 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลโคกตาล อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 406303 1586234 นางรัตติยา รัตนพันธ์

272 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายบา้นหนองเขียน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยตามอญ อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 596756 1604574 นายรอด โสภากุล

273 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหว้ยต๊ึกชู อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 407279 1607995 นายเกษมศิลป ์เสนาจ

274 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกตรเครือข่ายบา้นโคกเจริญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยต๊ึกชู อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 404194 1614972 นายกร ธรรมบตุร

275 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลหว้ยต๊ึกชู อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 407597 1610462 นายนท ีเกิดปั้น

276 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายบา้นธาตุทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลละลม อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 402791 1619909 นายสุพรรณ เสาวรส

277 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายบา้นพยอม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 408425 1614984 นายค าสิงห ์ดวงมณี

278 9 ศูนย์เรียนร้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายบา้นตะเคียนรามตะวนัตก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 410156 161723 นางสาววราภรณ์ ลานตวน

279 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข้ายบา้นขยอง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 410380 1615301 นางสมภาร ตะเคียนราม

280 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตะเคียนราม อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 410156 1612723 นางสาววราภรณ์ ลานตวน

281 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายบา้นกลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลดงรัก อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 407831 1600589 นายเพชร กิน้บรุาณ

282 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายแซร์ไปร์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 398551 1595589 นายทวศัีกด์ิ มะลิซ้อน

283 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายบา้นโคกแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภสิูงห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 398537 1601544 นางยุพิน ทรายผา

284 เมืองจันทร์ 1 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 393500 1677219 นางบญุยืน งามศิริ

285 2 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่21 ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 399733 1675426 นางบญุจง ขันติวงษ์

286 3 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 400719 1677524 นายถนดั ขันติวงษ์

287 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นสวสัดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่21 ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 399795 1674401 นายสุภศร ส าแดงภยั

288 5 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 400783 1677224 นายคมเพชร ชิตภกัด์ิ

289 6 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 393246 1684386 นายสมบรูณ์ จักรทอง

290 7 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 392970 1682066 นายมุม ไชยโย

291 8 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 435486 1664602 นายทองวนั หนองหงอก

292 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 391012 1682399 นายทองสุข ลุนลา

293 10 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 395432 1683998 นายส านาญ ศรชัย

294 11 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 396421 1679341 นางรัตนา ประสานศรี

295 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นแกงเล้ียว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 395093 1680458 นายศิริชัย มะโนรัตน์

296 เบญจลักษ์ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 463320 1635251 นายสุทศัน ์ชัยศรี

297 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 468100 1636087 นางสีทา ด าลี
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298 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตรศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 467171 1632507 นายสมจิตร สอนจิตร

299 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตรการผลิตผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 470700 1628137 นายบญุมา ยิม้พัฒน์

300 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 434842 1640116 นางทองดี พูลเพิ่ม

301 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตรการผลิตพืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 47 461859 1641738 นางทพิย์สุรี สายลุน

302 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 455879 1633886 นายนายสมร สุขวงศ์

303 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลหนองฮาง อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 455299 1634851 นายบญุเรือง อนนัเทภา

304 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลทา่คล้อ อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 474717 1633982 นายวเิชียร บคุ า

305 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพสินค้าเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทา่คล้อ อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ 48 476121 1633788 นายสหชัย วงศ์ใหญ่

306 พยุห์ 1 การผลิตข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลพยุห ์อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 436273 1652671 นายนรินทร์ กันเติม

307 2 ศูนย์เครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลพยุห ์อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 0 0 นายวสุิทธ ิตามชัยภมูิ

308 3 ไร่นาสวนผสมบา้นหนองเตย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลพรหมสวสัด์ิ อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 432652 1647973 นายวสุพล ยาศรี

309 4 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลพรหมสวสัด์ิ อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 432154 1647402 นายธนชัย พูลแก้ว

310 5 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบา้นส าโรงโคเฒ่า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลพรหมสวสัด์ิ อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 432657 1644085 นายสมยศ ยาศรี

311 6 เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหนองกระจง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลพรหมสวสัด์ิ อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 439975 1639342 นางสาวสุทธกิานต์ อิทธกิูลวฒันะ

312 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลพรหมสวสัด์ิ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่20 ต าบลพรหมสวสัด์ิ อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 432164 1644144 นายสัมฤทธิ์ โยธี

313 8 การผลิตข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลต าแย อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 439019 1646110 นายอภนินัท ์สุนนัท์

314 9 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลต าแย อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 438287 1647453 นางเนยีน พิมพ์เสน

315 10 ศูนย์เครือข่ายด้านการผลิตมะนาวคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลโนนเพ็ก อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 0 0 0 นายสุทนิ พงษ์นรัินดร์

316 11 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถัว่ลิสง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลโนนเพ็ก อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 428189 1653109 นายเยีย่ม ด าดิน

317 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโนนเพ็ก อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 426328 1652658 นายบญุสอน อนงค์

318 13 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 428311 1649016 นายอินทรีย์ ค าโพธิ์

319 14 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองค้า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห ์จังหวดัศรีสะเกษ 48 426149 1646600 นายสมชิต แซ่อึง้

320 โพธิ์ศรีสุวรรณ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู ่6 ต าบลเสียว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 396242 1684013 นางวริยา มะโนรัตน์

321 2 ศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 400650 1678137 นายทองหล่อ บวัพันธ์

322 3 ศูนย์เรียนรู้วนเกษตร ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่13 ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 400793 1684372 ร้อยต ารวจตรีสมส่วน เสาะการ

323 4 ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลเสียว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 398423 1686970 นายเหล่ียม ไพพันธ์

324 5 ศูนย์เรียนรู้เร่ืองการเล้ียงโค ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลเสียว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 397223 1685952 นายประวทิย์ สุนทรเรืองฤทธิ์

325 6 วสิาหกิจข้าวอินทรีย์บา้นหนองผือ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลเสียว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 398509 1686830 นางสาวอรุณี สีสัน

326 7 ศูนย์เกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลเสียว อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 396380 1686978 นายอัศวนิ แสงฟุ้ง

327 8 ศูนย์เรียนรู้เร่ืองการปลูกมะนาว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลหนองม้า อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 402328 1687720 นายไมตรี ไทยสงค์

328 9 ศูนย์เรียนรู้เร่ืองการปลูกอ้อย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลผือใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 0 0 นายอมฤต พิมพ์จันทร์

329 10 ศูนย์เรียนรู้เร่ืองการเล้ียงปลาในนาข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลผือใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 0 0 นายเปล่ียน ศรศรี

330 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 0 0 นายก่าน เศรษศรี
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โซน x y
ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดศรีสะเกษ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

331 12 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลอีเซ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวดัศรีสะเกษ 48 392463 1689332 นายสมพร ขันติวงศ์

332 ศิลาลาด 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 401599 1710102 นายสัญญาอาทติย์ ผาสุข

333 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 400693 1714745 นายเลือดไทย อุดมแก้ว

334 3 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบา้นมะหล่ี ศจช.หมูท่ี่ 12 ต าบลกุง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 400698 1714748 นายสมนกึ พลพงษ์

335 4 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ต าบลกุง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 401312 1710658 นางสาวสุภาวดี นนัทอง

336 5 กลุ่มผู้ท านาหยอดบา้นกุง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 402112 1708197 นางพรพรรณ พรมทา

337 6 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นโพธิ์ หมูที่ 2 ต.คลีกล้ิง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 405931 1719896 นายสุพล บญุชม

338 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นโพธิ์ หมูท่ี่ 2 ต าบลคลีกล้ิง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 404990 1720007 นายเลิศชาย จันทองแท้

339 8 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ม.6 คลีกล้ิง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 405469 1712919 นายชาลีน ควรชม

340 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 405677 1717713 นายลา สนทิ

341 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 405852 1717751 นายจ าป ีศรีค า

342 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 406940 1720184 นางสาวภวนัตี ศิริรัตน์

343 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 406261 1720537 นายปรัชญานนัท ์โพธิ์ทองวาณิชกุล

344 13 กลุ่มโรงสีข้าว ฟาร์มชุมชนหนองบวัดง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลหนองบวัดง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 397091 1709031 นายบญุธรรม แสงศร

345 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นโนนสมบรูณ์ หมูท่ี่ 2 ต าบลหนองบวัดง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลหนองบวัดง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 396836 1708764 นายประวฒิั เกษสร

346 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองบวัดง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 396797 1709424 นางอ่อนสา ศรีภมูาตย์

347 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู ่8 ต.โจดม่วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 409040 1711140 นางจงจิตร ถวนนอก

348 17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู ่10 ต.โจดม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลโจดม่วง อ าเภอศิลาลาด จังหวดัศรีสะเกษ 48 406510 1711460 นายสุนนัท ์ทองสุทธิ์
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โซน x y

1 เมืองสุรินทร์ 1 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบา้นฮ็อง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลเพี้ยราม อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 335206 1668260 นายประดิษฐดี ส ารวมจิตร์

2 2 กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมบา้นพญาราม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่9 ต าบลเพี้ยราม อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 335554 1667557 นางโยธกา บญุมาก

3 3 วสิาหกิจชุมชนผู้บริโภคเกษตรยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 341632 1661806 นายอภปิณัณ์ ดีเร็ว

4 4 กลุ่มผู้เล้ียงโคโกเบครบวงจร ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลสลักได อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 347411 1640931 นางอารยา แสงด า

5 5 จุดเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดี (นาแปลงใหญ่) ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่๑๕ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 346711 1633456 นายสุทนิ ไพสนทิ

6 6 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบา้นกระทม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลส าโรง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 349660 1638538 นางระบอบ นเิลปยิัง

7 7 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลส าโรง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 355174 1637405 นายทปี สกุลทอง

8 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเฉนยีง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 336035 1639123 นายเกียรติ ประมูลศรี

9 9 กลุ่มหมูหลุมแบบครบวงจรบา้นกระทม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลเฉนยีง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 335428 1632730 นางสาวพิมพ์จันทร์ ประทมุทอง

10 10 กลุ่มจักสานหวายบา้นบทุม ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่4 ต าบลเมืองท ีอ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 353879 1645893 นายประโคม รอบคอบ

11 11 การปลูกมะนาวในวงบอ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลบฤุาษี อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 348169 1651181 นายสมัคร ค าดี

12 12 กลุ่มผู้ปลูกดาวเรืองและร้อยพวงมาลัย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลตระแสง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 325773 1641412 นางสาวสุเพ็ญ เงินโพรง

13 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลแสลงพันธ ์อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 346631 1651026 นายสมฤกษ์ ยิง่ดี

14 14 กลุ่มผู้ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกาเกาะ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 337615 1672074 นายคุณ นจิิตร

15 ชุมพลบรีุ 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่15 ต าบลชุมพลบรีุ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 328193 1698917 นายคทาหตัถ์ หะสิตะ

16 2 ศูนย์เรียนรู้การปลูกกล้วยหอมทองคาเวนดิส ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่13 ต าบลชุมพลบรีุ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 329377 1707535 นายถาวร มิเขมา

17 3 ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลชุมพลบรีุ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 330719 1701338 นายวเิชียร อินทร์ส าราญ

18 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลชุมพลบรีุ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 325933 1696767 นายสมชาติ เนือ่งมี

19 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลชุมพลบรีุ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 332711 1699186 นายปฐนาวนิท ์สร้อยแสง

20 6 ศูนย์เครือข่ายด้านบญัชี สหกรณ์การเกษตรอ าเภอชุมพลบรีุ จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี หมูท่ี่1 ต าบลชุมพลบรีุ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 326815 1697666 นางพะยอม สมสวย

21 7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 312012 1681199 นายเล่ือน บญุสด

22 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ข้าวคิดคิด ทุ่งกุลา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 341381 1694951 นางณัฎฐา เมโฮเซอร์

23 9 ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มดิบดี ( Farm and Art ) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 340308 1695339 นายพิพัฒนพ์งษ์ โสรัตน์

24 10 ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มทนูรักษ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 337190 1697070 นางรัตยา สุขแก้ว

25 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 345767 1706485 นายสมศรี แสงตะวนั

26 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลไพรขลา อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 343719 1697267 นายเติม ศรีมารักษ์

27 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลศรีณรงค์ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 322923 1698527 นางอนนัดา ฤทธริณ

28 14 ศูนย์เรียนรู้การปลูกฝร่ัง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลยะวกึ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 306591 1700916 นายแดง แก้วฉลาด

29 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลยะวกึ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 311800 1697223 นายพิเชษฐ์ วงศ์กล้า

30 16 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลเมืองบวั อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 310167 1706895 นายเสมอ กระจ่างจิต

31 17 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสระขุด อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 299546 1705373 นายสมเดช บญุมา

32 18 จุดเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลกระเบื้อง อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 315775 1704815 นางพิชญาภา บญุเยีย่ม

33 19 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลกระเบื้อง อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 314782 1699282 นายแสวง สะอินทอง

34 20 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองเรือ อ าเภอชุมพลบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 346953 1702244 นางกัลยาณี เหลาคม
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสุรินทร์

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

35 ทา่ตูม 1 ศพก.เครือข่าย ต.ทา่ตูม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลทา่ตูม อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 354348 1694081 นางสาวพนจิดา โสรถาวร

36 2 ศพก.เครือข่าย ต.ทา่ตูม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลทา่ตูม อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 354297 1691992 นายประยงค์ นาคกระแสร์

37 3 ศพก.เครือข่าย ต.กระโพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลกระโพ อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 333346 1681927 นายสมชาย พรหมศร

38 4 ศพก.เครือข่าย ต.กระโพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลกระโพ อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 341607 1683889 นายสุดใจ อินทอง

39 5 ศพก.เครือข่าย ต.กระโพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลกระโพ อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 340090 1682121 นายบญัชา แสนดี

40 6 ศพก.เครือข่าย ต.พรมเทพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลพรมเทพ อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 352797 1694843 นายยวน บญุคง

41 7 ศพก.เครือข่าย ต.ทุ่งกุลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลพรมเทพ อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 353010 1697623 นายพนา บรรจงปรุ

42 8 ศพก.เครือข่าย ต.โพนครก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลโพนครก อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 366893 1702687 นายวลัิย ศรีมงคล

43 9 ศพก.เครือข่าย ต.โพนครก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลโพนครก อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 362145 1702621 นายสมโภชน ์สังขฮวด

44 10 ศพก.เครือข่าย ต.เมืองแก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเมืองแก อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 357019 1680054 นางพรชุดา จองค า

45 11 ศพก.เครือข่าย ต.บะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลบะ อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 345216 1684345 นายเผชิญ ลักขษร

46 12 ศพก.เครือข่าย ด้านปศุสัตว ์ต.บะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลบะ อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 345805 1682737 นายประมวล พูลเฉลียว

47 13 ศพก.เครือข่าย ต.บะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบะ อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 347951 1685296 นายสุรัช อุบลศิริ

48 14 ศพก.เครือข่าย ต.หนองบวั ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลหนองบวั อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 364164 1694782 นายค ามี ทองมาก

49 15 ศพก.เครือข่าย ต.บวัโคก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบวัโคก อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 362582 1688949 นายชูชาติ ทองมาก

50 16 ศพก.เครือข่าย ต.บวัโคก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลบวัโคก อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 360331 1679474 นายเกษม สามีราย

51 17 ศพก.เครือข่าย ต.หนองเมธี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหนองเมธ ีอ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 350914 1686801 นายอุดร ชมภู

52 18 ศพก.เครือข่าย ต.ทุ่งกุลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 354776 1708130 นางวงษ์จันทร์ เมชบตุร

53 19 ศพก.เครือข่าย ต.ทุ่งกุลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอทา่ตูม จังหวดัสุรินทร์ 48 354810 1706348 นายภเูมธ ดาบพลอ่อน

54 จอมพระ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นขาม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 351461 1673506 นายย้อย เพ่งพิศ

55 2 วสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 4.0 ต.เมืองลีง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 336344 1676460 นายประเสริฐ สายกระสุน

56 3 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นกันโจรง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลกระหาด อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 342051 1673072 นายสวสัด์ิ สายกระสุน

57 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอจอมพระ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบแุกรง อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 354345 1666661 นายเทศน ์ธรรมดา

58 5 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสระน้ าไร่นาประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วถิีสุรินทร์ 4.0 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองสนทิ อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 354692 1675636 นางสาวระเบยีบ อยูเ่ย็น

59 6 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนธนาคารพืชผักบา้นส าโรง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลหนองสนทิ อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 353446 1676348 นางมัณฑนา พวงจันทร์

60 7 เล้ียงไก่พื้นเมืองลูกผสม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลหนองสนทิ อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 353773 1677458 นายอลงกรณ์ ศรีเพชร

61 8 สุกรชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลหนองสนทิ อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 358159 1675582 นางทองม้วน พวงจันทร์

62 9 สวนโคกอีเก้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบา้นผือ อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 359579 1673900 นายสมพร แซ่ปงั

63 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นโนนส าราญ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลลุ่มระว ีอ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 350963 1679176 นายมงคลศักด์ิ เจริญยิง่

64 11 กลุ่มมันส าปะหลังแปลงใหญ่ต าบลลุ่มระวี ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลลุ่มระว ีอ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 351308 1676378 นายลิม มัน่คง

65 12 เล้ียงปลาหมอเทศ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลลุ่มระว ีอ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 349912 1679068 นางสาวภญิญาพัชญ์ เลิศฤทธิ์วราชัย

66 13 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ประจ าต าบลชุมแสง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลชุมแสง อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 340955 1680719 นายด าเกิง มุง่ดี

67 14 ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้นบา้นสวาย ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่2 ต าบลเปน็สุข อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 344338 1673150 นายอภวิฒัน ์ชาวสวน

68 15 สวนลุงปี๊ด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเปน็สุข อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ 48 344480 1675837 นายบญัญัติ วรรณมานะ
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

69 ปราสาท 1 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทฤษฎใีหม่สวายทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 331591 1619594 นางธญัณีย์ จิระสารีพงศ์

70 2 เกษตรอินทรีย์บา้นทพัไทย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลทมอ อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 340080 1627611 นางกัญญา อ่อนศรี

71 3 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลไพล อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 326165 1623298 นายพินจิ ทองประดับ

72 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่16 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 318013 1612828 นายหมาย สุวาสุนะ

73 5 แปลงทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 317138 1617670 นายสวดิ อนทุลู

74 6 แปลงไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 314302 1618364 นายสมยศ อุน่ศรี

75 7 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 317561 1622329 นายศุภสิน ผดุงเมือง

76 8 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 318260 1625907 นางสมถวลิ พึ่งตน

77 9 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 334449 1615540 นายกิตติศักด์ิ ทองหาว

78 10 ศดปช.ตาเบา ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่19 ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 330420 1617958 นายพาน ีนา่ชม

79 11 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 336348 1617591 นายศักด์ิชัย ยอดเยีย่ม

80 12 กลุ่มเพาะเหด็บา้นลุมพุก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่14 ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 338150 1616228 นางอุไร ฉายยิง่เชีย่ว

81 13 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลตาเบา อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 336286 1621143 นายทาน ีสินสร้าง

82 14 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 335654 1612686 นายบญุสม ศรีเครือด า

83 15 ศจช.หนองใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่9 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 336905 1606377 นายสุภาพ แสนแก้ว

84 16 เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 335452 1622710 นายเปรียบ เพ็งแจ่ม

85 17 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 334112 1623441 นายกัมปนาท เมินดี

86 18 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 328007 1606043 นางทศันา หนองพล

87 19 เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบา้นไทร อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 351089 1615471 นายสมควร คิดดีจริง

88 20 เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 319709 1607535 นายกุน เรือนมุมทอง

89 21 กลุ่มแปรรูปฟักข้าวบา้นตาเดาะ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 309164 1609275 นายสัญญา ยอดเพ็ชร

90 22 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเชือ้เพลิง อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 329724 1624261 นายย้อย สุปงิปรัส

91 23 เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเชือ้เพลิง อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 332655 1624745 นางธญัวรรณ ประวนั

92 24 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 321445 1621106 นายนอ้ย นริาศภยั

93 25 เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลปราสาททนง อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 322930 1621267 นางสาวสุวรรณี เรืองสุขสุด

94 26 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลบา้นพลวง อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 312143 1621120 นายเชือย ลอยเล่ือน

95 27 ศจช.บา้นพลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลบา้นพลวง อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 330316 1615303 นายสุวรรณ ไกยฝ้าย

96 28 เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบา้นพลวง อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 326936 1615508 นายแสวง จุลอักษร

97 29 ศจช.กันตวจระมวล ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลกันตวจระมวล อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 344306 1615827 นางอ าไพรัตน ์สายแสงจันทร์

98 30 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 48 320485 1629103 นายชาลี เปร่ืองวชิา

99 กาบเชิง 1 นาแปลงใหญ่ปราสาทเบง ต าบลกาบเชิง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่14 ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวดัสุรินทร์ 48 348925 1606526 นายพูน ครองงาม

100 2 นาแปลงใหญ่บา้นกาบเชิง ต าบลกาบเชิง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวดัสุรินทร์ 48 350959 1600460 นายชอย ร่วมทวี

101 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นปราสาทเบง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวดัสุรินทร์ 48 348599 1606542 นายอุดม วงค์เมือง

102 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่14 ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวดัสุรินทร์ 48 348665 1604515 นายขันติ สุขสงวน
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

103 5 ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลคูตัน อ าเภอกาบเชิง จังหวดัสุรินทร์ 48 356934 1605862 นางดรุณี ขาวงาม

104 6 มันส าปะหลังแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลแนงมุด อ าเภอกาบเชิง จังหวดัสุรินทร์ 48 331813 1598263 นางอ าพา ปทิอง

105 7 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่14 ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จังหวดัสุรินทร์ 48 338037 1604123 นายไพศาล อุดหนนุ

106 8 นาแปลงใหญ่ต าบลตะเคียน ม.1 ต.ตะเคียน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จังหวดัสุรินทร์ 48 353135 1604278 นายกฤษฎา จันทร์ดี

107 รัตนบรีุ 1 สวน ๙ ไร่ตามรอยพ่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลธาตุ อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 386648 1695204 นางกิตติยา ธญักิตติชัย

108 2 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นม่วงบญุมี ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่8 ต าบลแก อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 370771 1697590 นางถาวร กวา้งขวาง

109 3 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ผสมผสานดอนแรด ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่14 ต าบลดอนแรด อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 393296 1696286 นายอคติ นธนีาม

110 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นหนองบวัทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองบวัทอง อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 387379 1704546 นางยุภาวรรณ สุดใจ

111 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บา้นโคกล่าม ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่6 ต าบลหนองบวัทอง อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 386327 1700331 นายบญุชู ภนูภุา

112 6 กลุ่มโคกหนองนา ดาราโมเดล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองบวับาน อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 372204 1681751 นางบสุดี ขุนศิริ

113 7 สวนเกษตรพอเพียงตามรอยเทา้พ่อ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต าบลหนองบวับาน อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 374160 1687551 นายมุน เพิ่มทอง

114 8 วสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตาเพิ่ม ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลไผ่ อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 383006 1693887 นายบญัญัติ คงนรัุตน์

115 9 ศูนย์เรียนรู้บา้นสระบาก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลน้ าเขียว อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 368481 1697199 นางสุระ กาญจรัส

116 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตวบ์า้นกล้วย ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลยางสวา่ง อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 391612 1691377 นายเรืองศักด์ิ สีตะริสุ

117 11 ศูนย์เรียนรู้เฉพาะทางด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลยางสวา่ง อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 392629 1692249 นายสิทธศัิกด์ิ ผิวงาม

118 12 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่6 ต าบลทบัใหญ่ อ าเภอรัตนบรีุ จังหวดัสุรินทร์ 48 379341 1704546 นางบวัลี พรบญุ

119 สนม 1 ศูนย์พุทธเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสนม อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 366514 1680354 นายอวยชัย แสงกล้า

120 2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลสนม อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 366621 1680186 นายสุพน ร่วมคิด

121 3 ธนาคารโค-กระบอื ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลสนม อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 367051 1681344 นางพลอยมณี ศิลาอ่อน

122 4 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้าย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลสนม อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 366678 1680054 นางรัตนา ศรีจันทร์

123 5 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 368475 1685832 นายบญุเรือง ศรีงาม

124 6 การปลูกมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 368774 1689154 นายทศพร ดีถ้วน

125 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองระฆัง อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 368576 1676267 นางนชุนารถ จันทภมูิ

126 8 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองระฆัง อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 374780 1673763 นายยมนา ค าชนะ

127 9 การปลูกพืชหลังนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองระฆัง อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 365704 1676366 นายไสว ดวงสิมมา

128 10 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนานวน อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 371213 1670394 นางสมพร บญุสุข

129 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลนานวน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนานวน อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 370969 1671353 นางรัตนา นาวะสิมัยนาม

130 12 การเล้ียงปลา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลนานวน อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 370921 1675475 นายเพิ่ม ชัยยิง่

131 13 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนพึ่งตนเองตามวถิีเกษตรพอเพียงบา้นหนองขุนศรี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลแคน อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 374711 1679385.5 นายปณิธาน ประทปีรัตน์

132 14 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลแคน อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 373442 1679742 นายสัมฤทธิ์ หนิเพชร

133 15 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหวังัว อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 372335 1671518 นายสุนทร สุภา

134 16 กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกผักอินทรีย์ต าบลหวังัว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหวังัว อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 374780 1673763 นายประภาส หล่าเพีย

135 17 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลหวังัว อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 376636 1671816 นางล าดวน สมทพิย์

136 18 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองอียอ อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 362680 1677819 นายบญุชู เอนกดี
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

137 19 การปลูกยางพารา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่2 ต าบลหนองอียอ อ าเภอสนม จังหวดัสุรินทร์ 48 363172 1674775 นายกัณหา แก้วไสย์

138 ศีขรภมูิ 1 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นางสมหวงั บรรลือทรัพย์

139 2 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 370937 1653023 นายวเิชียร ยริบาล

140 3 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นายอดุลย์ มณีฑูลย์

141 4 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลตรึม อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นายค าผาง เฉานอก

142 5 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลจารพัต อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นายเสมือน ส านกันติย์

143 6 ผลิตข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลจารพัต อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 362288 1648318 นายบญุเสริม ประสมพันธ์

144 7 เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นายประโยชน ์มีอยู่

145 8 เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่11 ต าบลหนองบวั อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นายนคิม ชัยนติย์

146 9 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 375923 1669540 นายประนติย์ ทองเจือ

147 10 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 480611 1637612 นายสมพงษ์ นาคูณ

148 11 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองขวาว อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 368147 1654321 นายทองมา เลิศล า้

149 12 ข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลช่างปี่ อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นายเสาร์ กรวยทอง

150 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นายบญุส่งสิทธชิัย นสัิยกล้า

151 14 ไร่นาสมวผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นายพิชัย ต่วนโต

152 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนารุ่ง อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นายวรีวฒัน ์สุขสวสัด์ิ

153 16 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลตรมไพร อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 366135 1641468 นางขวญัจิต ภญิโย

154 17 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภมูิ จังหวดัสุรินทร์ 48 373803 1638961 นายณรงค์ ปิ่นเพ็ชร

155 สังขะ 1 นางสังวาลย์ สายบตุร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลสังขะ อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 373723 1621379 นางสังวาลย์ สายบตุร

156 2 นายประจักร นาคนวล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลขอนแตก อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 384252 1625528 นายประจักร นาคนวล

157 3 นายพิวนั มีดี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 378750 1609698 นายพิวนั มีดี

158 4 นายสงวน แสงมาศ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่15 ต าบลพระแก้ว อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 385636 1613390 นายสงวน แสงมาศ

159 5 นายสนอง บษุแย้ม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลบา้นจารย์ อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 363920 1611571 นายสนอง บษุแย้ม

160 6 นายปรีชา พิศเพ็ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลกระเทยีม อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 359502 1613446 นายปรีชา พิศเพ็ง

161 7 นายเฉลิมวฒิุ ทวเีลิศ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่8 ต าบลสะกาด อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 363679 1613539 นายเฉลิมวฒิุ ทวเีลิศ ทวเีลิศ

162 8 นายชาตรี ล าดวนหอม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลตาตุม อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 370083 1603202 นายชาตรี ล าดวนหอม

163 9 นายเส็ง ล าดวนหอม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลตาตุม อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 370019 1608750 นายเส็ง ล าดวนหอม

164 10 นายสุวรรณ อุปถัมป์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่13 ต าบลทบัทนั อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 366658 1821317 นายสุวรรณ อุปถัมป์

165 11 นางวาฐิณี บดุดาหลู่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตาคง อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 391524 1624064 นางวาฐิณี บดุดาหลู่

166 12 นางชิลิตา พลเยีย่ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลบา้นชบ อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 372407 1616088 นางชลิตา พลเยีย่ม

167 13 นายศรีเกียรติ โรจนเสถียร ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลเทพรักษา อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 48 376177 1607716 นายศรีเกียรติ โรจนเสถียร

168 ล าดวน 1 สวนศรีดา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 352759 1623438 นายวชัริน ศรีดา

169 2 นายอดุลย์ สินมาก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 351196 1624648 นายอดุลย์ สินมาก

170 3 นายธนบรูณ์ เทยีนทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 353533 1628382 นายธนบรูณ์ เทยีนทอง

159
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ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดสุรินทร์

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

171 4 นายไพศาล ดาววฤกษ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 354122 1624007 นายไพศาล ดาววฤกษ์

172 5 สวนโชควเิชียร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโชคเหนอื อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 363886 1634542 นายวเิชียร ราชทอง

173 6 นางขวญัใจ กงแก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลโชคเหนอื อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 361671 1626276 นางขวญัใจ กงแก้ว

174 7 นางกฤติญา พอกพูน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโชคเหนอื อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 361332 1628120 นางกฤติญา พอกพูน

175 8 นายมาณพ เที่ยงตรง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลโชคเหนอื อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 364669 1632131 นายมาณพ เที่ยงตรง

176 9 นางรัตติกาล จันตา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลโชคเหนอื อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 361535 1626071 นางรัตติกาล จันตา

177 10 นายอุทยั ตาอุดม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลอูโ่ลก อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 358245 1622163 นายอุทยั ตาอุดม

178 11 นายจ าเริญ ชัยหาญ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลอูโ่ลก อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 362966 1623797 นายจ าเริญ ชัยหาญ

179 12 สวนลุงกิมฮง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลอูโ่ลก อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 356993 1622533 นายกิมฮง พระศรี

180 13 นฐักร มาลัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลอูโ่ลก อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 358016 1624430 นายนฐักร มาลัย

181 14 นางพิมลพร จิตรดิษฐ์สกุล ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 356948 1635713 นางพิมลภรณ์ จิตสกุล

182 15 นายประยูร ปญัญาคิด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 359443 1631446 นายประยูร ปญัญาคิด

183 16 นายสุชาติ สมมีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลตร าดม อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 354505 1632403 นายสุชาติ สมมีย์

184 17 นางปวณีา แย้มงาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลตระเปยีงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 364945 1625637 นางปวณีา แย้มงาม

185 18 นายเฉลิม อ่อนคะตา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลตระเปยีงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวดัสุรินทร์ 48 363793 1629902 นายเฉลิม อ่อนคะตา

186 ส าโรงทาบ 1 นายสุริยัน เจือจันทร์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 382307 1655944 นายสุริยันต์ เจือจันทร์

187 2 นายบญุเลิศ ชะฎาทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 385439 1656266 นายบญุเลิศ ชะฎาทอง

188 3 นายพัสกร สุดาจันทร์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 380867 1668462 นายพัสกร สุดาจันทร์

189 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลกระออม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 388287 1670611 นางมะลิ ภาคูกา

190 5 นายพรศักด์ิ ศรัทธาธรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกระออม อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 387625 1673027 นายพรศักด์ิ ศรัทธาธรรม

191 6 นายสมาน บญุเต็ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองฮะ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 383347 1669536 นายสมาน บญุเต็ม

192 7 นางสุด ววิาสุข ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลศรีสุข อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 383909 1663885 นางสุด ววิาสุข

193 8 นายหยิบ สาลีพรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 387823 1653271 นายหยิบ สาลีพรม

194 9 นายเขียน ชัยโชติ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 384387 1651635 นายเขียน ชัยโชติ

195 10 นายภริูเดช หาผล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหมืน่ศรี อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 393002 1661364 นายภริูเดช หาผล

196 11 นายบญุเสริม ดัชถุยาวตัร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 379031 1665982 นายบญุเสริม ดัชถุยาวตัร

197 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ( ศจช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลสะโน อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 391587 1668780 นางละเอียด คงยืน

198 13 นายสุพล สอนดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลสะโน อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 387625 1673027 นายสุพล สอนดี

199 14 นายสังคม อบอุน่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสะโน อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 386922 1668975 นายสังคม อบอุน่

200 15 นางลัลชริมา จึงพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลประดู่ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวดัสุรินทร์ 48 389983 1666852 นางลัลชริมา จึงพัฒนา

201 บวัเชด 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่11 ต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 381681 1606537 นายทอน ไหมทอง

202 2 ศูนย์เรียนด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 381335 1605068 นางสมจิตร ประภาสัย

203 3 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 0 0 0 นายบญุบตัร ค าขาว

204 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลบวัเชด อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 381095 1606882 นายทองค า หมายทอง
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205 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่12 ต าบลสะเดา อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 0 0 0 นางนยันา งามล้ า

206 6 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่12 ต าบลสะเดา อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นางสาวนารีรัตน ์พันเพชร

207 7 ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่11 ต าบลสะเดา อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นายส าลี โงนมะณี

208 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลจรัส อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 386504 1600418 นางณัฐกาญจน ์ผลผกา

209 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่2 ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 390277 1615033 นายแสวง หลวงเมือง

210 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 395074 1613867 นายทรงชัย สุขเสาร์

211 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 0 0 0 นายสมหวงั แก้วใส

212 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 0 0 0 นางนงลักษ์ ใจบญุ

213 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลตาวงั อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 393552 1615106 นางล าไย สาละวนั

214 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลอาโพน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 385514 1601881 นายทศัน ์โต๊ะส าหรับ

215 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลอาโพน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 386890 1608734 นายสมศักด์ิ ทองดา

216 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลอาโพน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 383573 1603699 นางแยน สง่างาม

217 17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลอาโพน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 0 0 0 นางสุภาวดี เพราะแสน

218 18 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลอาโพน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นางปิ่น ใจสวา่ง

219 19 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 393640 1608875 นางนชุนาถ นนัทไ์สย

220 20 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 388198 1609435 นายสุพี บานเย็น

221 21 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 387943 1609600 นางอ านวย บานเย็น

222 22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 388593 1609394 นายสุริยา ล าทอง

223 23 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 0 0 0 นางบญุเรือน เสกวงษา

224 24 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 0 0 0 นายประกาย ชุม่มาก

225 25 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 0 0 0 นางวงค์เดือน กล้าแข็ง

226 26 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 0 0 0 นางวชิิตา แก้วดี

227 27 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลส าเภาลูน อ าเภอบวัเชด จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นางสาวอัจรียา ทวศีรี

228 พนมดงรัก 1 เกษตรหลังบา้น ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 317474 1595670 นายสวงษ์ จันทภุา

229 2 สวนแสงจันทร์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่15 ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 323303 1600930 นายแสงจันทร์ บญุยงค์

230 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบพึ่งพาตนเองบา้นโคกสูง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 320721 1596970 นายวนินั สุขประสพ

231 4 ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่20 ต าบลบกัได อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 320295 1596933 นายเบยี ยิง่รุ่งเรือง

232 5 ศูนย์เรียนรู้วนดิา คลีนแอนด์ฟู๊ด ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 311596 1605414 นางวนดิา ทาทอง

233 6 ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีปุ๋ยส่ังตัด ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 312362 1604453 นายทองจันทร์ ประเมิญชัย

234 7 สวนพรรษามีสุข ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี หมูท่ี่6 ต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 313302 1600266 นางสงวน เพียปาก

235 8 ศูนย์เครือข่ายกลุ่มศาสตร์พระราชาต าราสร้างสุรินทร์น้ าคือชีวติ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลจีกแดก อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 321362 1600888 นายไพโรจน ์ยืนยง

236 9 สวนสะปะ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่1 ต าบลจีกแดก อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 318585 1603185 นายประพันธ ์พาละพล

237 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดสารบา้นโคกกรม ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่2 ต าบลจีกแดก อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 321305 1604329 นายจีระศักด์ิ เขียวอยู่

238 11 ศูนย์เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปราสาทตาเมือน ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 310803 1590826 นายวรีะชัย แขกรัมย์
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

239 12 ศูนย์เรียนรู้พืช - ผัก สมุนไพรพื้นบา้น บา้นหนองคันนา ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่5 ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 310953 1590918 นางอุทน เชือ่มกลาง

240 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพลังงานเพื่อชีวติบา้นเกษตรสมบรูณ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 310390 1591129 นายจ ารัส อินทร์แปน้

241 14 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่11 ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 309420 1592791 นายถาวร เหนีย่วบปุผา

242 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรปราณีต ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่4 ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวดัสุรินทร์ 48 314968 1595563 นายสุขสันต์ ละผิว

243 ศรีณรงค์ 1 สวนเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลณรงค์ อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 377325 1626057 นายสมเดช บตุรงาม

244 2 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบา้นณรงค์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลณรงค์ อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 376976 1632673 นายวลัลภ หอมทอง

245 3 ปลูกหม่อนเล้ียงไหมบา้นหม่อนไหมพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่12 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 385249 1633725 นายพิชิด ใจงาม

246 4 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บา้นพราน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 384261 1635451 นายลอย เดือนขาว

247 5 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ช้าวชุมชนบา้นตะโนน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 384046 1636666 นายสมเกียรติ ดวงพร

248 6 วสิาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเล้ียงไหมบา้นแจนแวน ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่1 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 385176 1633680 นางอนงค์ ทองอ้ม

249 7 ศูนย์เรียนรู้ประมงบา้นขาคีม ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 383406 1646591 นายจักพงษ์ ทองแทง่

250 8 ศูนย์เรียนรู้ประมงบา้นใหม่ไทยเจริญ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 371631 1636317 นางสายใจ ใหค้ า

251 9 กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 381593 1641426 นายสุข พรมลิ

252 10 วสิาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวกองหนนุบา้นตะแตรว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่14 ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 382089 1639488 นายประณีต นาคนวน

253 11 วสิาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต าบลตรวจ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 382150 1645231 นายสมภรณ์ บตุรดี

254 12 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบา้นฉลีก ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่5 ต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 378013 1638132 นางแหวนค า ศรีไมย์

255 13 ศูนย์เรียนรู้ประมงบา้นคูขาด ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 384021 1633930 นายพิทกัษ์ บญุเอก

256 14 ศูนย์เรียนรู้ประมงบา้นหนองตราด ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 389068 1627685 นางสาวปรุงทรัพย์ จันทอง

257 15 กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บา้นคูขาด ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 387237 1631484 นางลิตร ควรดี

258 16 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นโนนค า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 389869 1629074 นายทองค า จันสนทิ

259 17 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบา้นธาตุทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 387804 1628539 นายอภศัิกด์ิ ศรีลากาล

260 18 แหล่งเรียนรู้การเล้ียงสัตวบ์า้นหอก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 373881 1628698 นายวรัิตน ์สีดา

261 19 ศูนย์เรียนรู้ประมง บา้นโนง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 3733208 1633845 นายส าราญ ระย้าทอง

262 20 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นกล้วย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 372517 1629623 นางจอมศรี เทพสุวรรณ

263 21 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบา้นลูกควาย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 3733992 1627275 นายอดิศักด์ิ ศรีอนชุ

264 22 การผลิตผักนอกฤดู ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวดัสุรินทร์ 48 370000 1634258 นายปรากิต สมต้ัง

265 เขวาสินรินทร์ 1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบา้นตระแบกใหญ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลเขวาสินรินทร์ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 346255 1663596 นางประยาน ยอดรัก

266 2 วสิาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชผักบา้นบงึนคร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลบงึ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 348937 1668026 นายวชัระ แทน่แก้ว

267 3 กลุ่มผู้ปลูกผักบา้นแดง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลบงึ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 354167 1665201 นางสมใจ ขันทอง

268 4 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบา้นตากแดด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลตากูก อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 352362 1661484 นายจารุวทิย์ พร้ิงเพราะ

269 5 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บา้นสนวน ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลตากูก อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 358514 1661265 นายสนัน่ บรรลือทรัพย์

270 6 แหล่งเรียนรู้เล้ียงสัตว ์ฟาร์มต้นแบบด้านโคเนือ้ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลตากูก อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 354998 1661476 นางสาววราภรณ์ บรรลือทรัพย์

271 7 กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 356110 1655693 นางสาวณัฐธยาน ์จารัตน์

272 8 วสิาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บา้นแสรออ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 352238 1658491 นายประสิทธิ์ สมสุระ
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273 9 วสิาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมบา้นหนองโพธิ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 351499 1659980 นางทองย้อย ชาวนา

274 10 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บา้นแร่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบา้นแร่ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวดัสุรินทร์ 48 347847 1656328 นางสาวรัตนาวดี พัชรานุ

275 โนนนารายณ์ 1 ศูนย์เรียนรู้บา้นสวนมีทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่7 ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 384324 1683559 นายวรัิตน ์เล่ืองลือ

276 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นหนองใหญ่ ต าบลหนองหลวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 386027 1685069 นายชิติพัทธ ์พันธศ์รี

277 3 ศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรแบบไร่นาสวนผสมบา้นหนองหลวง ต.หนองหลวง แหง่ที่ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 387045 1685252 นางปราณี สายธนู

278 4 ศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรแบบไร่นาสวนผสมบา้นหนองหลวง ต าบลหนองหลวง แหง่ที่ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 386582 1685288 นายสุพล สะสีสังข์

279 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นอีโกฏิ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลหนองหลวง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 384761 1683573 นายเสาร์ มลัยทอง

280 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นเซียงซิน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 384717 1679092 นางสุวรีย์ พิกุลทอง

281 7 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ต าบลค าผง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 387753 1681288 นางสาวศุกร์ สกุลลักษณ์

282 8 ศูนย์เรียนรู้นาหนองสิม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่13 ต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 377040 1682375 นายสรรพวฒัน ์กรรณ์สนธ์

283 9 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นโนน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 377758 1680525 นายณัฐพล ศรพรม

284 10 ศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรแบบไร่นาสวนผสมบา้นขาม ต าบลโนน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 377595 1378545 นายบญุยัง บติุโสม

285 11 กลุ่มปลูกผักเสริมรายได้บา้นขีตุ่้น ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 378268 1682011 นางจิราพร กล่ันแก้ว

286 12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระเวยีง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 379316 1684339 นายพัชรพล เสริมแก้ว

287 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นซาต ต าบลระเวยีง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 379116 1682723 นายประมวล บญุเกตุ

288 14 สวนรวมใจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 378480 1684285 นายณรงค์ โล่หท์อง

289 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นค้อ ต.ระเวยีง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลระเวยีง อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 382478 1686089 นายสมบติั เติมสุข

290 16 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอโนนนารายณ์ ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลหนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 0 0 นายกันยา หงษ์แก้ว

291 17 ศูนย์เครือข่าย Young Smart Farmer อ าเภอโนนนารายณ์ อืน่ๆ หมูท่ี่5 ต าบลหนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 383472 1673323 นางสาวอรทยั นสัิยเลิศ

292 18 ศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรแบบไร่นาสวนผสมบา้นผ า ต าบลหนองเทพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่20 ต าบลหนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 385512 1676267 นายประสิทธิ์ ท าทอง

293 19 ศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรแบบไร่นาสวนผสมบา้นขนวน ต.หนองเทพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 377696 1371896 นางติชิลา ไชยปญัญา

294 20 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นส าโรง ต าบลหนองเทพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองเทพ อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวดัสุรินทร์ 48 379562 1672611 นายยงยุทธ บญุเต็ม
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โซน x y

1 เมืองอ ำนำจเจริญ 1 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ครบวงจรต ำบลบุ่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลบุ่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 460599 1751683 นำยสถิตย์ ม่วงกรุง

2 2 ศูนย์เกษตรอินทรีย์สวนส่ำงฝัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลบุ่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 459418 1753026 นำยวรีะพล กลมรัตน์

3 3 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่8 ต ำบลบุ่ง อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 459812 1756092 นำยโกมล อุน่อก

4 4 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรเพำะเหด็บำ้นไก่ค ำ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต ำบลไก่ค ำ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 0 0 นำยประภำส ทองดี

5 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนต ำบลไก่ค ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลไก่ค ำ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 460568 1744977 นำยอุบล โสดำ

6 6 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรผสมผสำนต ำบลไก่ค ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลไก่ค ำ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 456821 1751871 นำยสุธ ีสำยสมุทร

7 7 ศูนย์เรียนรู้วสิำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรข้ำวอินทรีย์บำ้นหนองนำเทงิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลนำจิก อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 453509 1745215 นำยสมศักด์ิ โสภพิันธ์

8 8 ศูนย์กำรเรียนรุ้วสิำหกิจชุมชนสวนวมิำนดินเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลปลำค้ำว อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 473784 1743034 นำงจรัสศรี บอ่เเก้ว

9 9 ศูนย์เรียนรู้วสิำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นเหล่ำพรวน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลเหล่ำพรวน อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 0 0 นำงชำลี ร่ืนเริง

10 10 ศูนย์กำรเรียนรู้กลุ่มเกษตตรผลสมผสำนต ำบลสร้ำงนกทำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลสร้ำงนกทำ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 474319 1747164 นำยชลิต เฟืองฟู

11 11 ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรไร่ภตูะวนัออเเกรนคิฟำร์ม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต ำบลคึมใหญ่ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 473145 1761207 นำงจ ำปำ สุวะไกร

12 12 ศูนย์เรียนรู้ฌศรษฐกิจพอเพียงต ำบลนำผือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่12 ต ำบลนำผือ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 460296 1767487 นำยสมชัย คงทน

13 13 ศูนย์เรียนรู้ฌศรษฐกิจพอเพียงต ำบลนำผือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่12 ต ำบลนำผือ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 459648 1767532 นำยดุสิต ปกครอง

14 14 ศูนย์เรียนรู้นนัชนำฟำร์ม ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต ำบลน  ำปลีก อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 449550 1747155 นำงกมลวรรณ บวัลำ

15 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลน  ำปลีก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลน  ำปลีก อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 450551 1748390 นำยแสวง กัลยมำสำ

16 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหนองมะเเซว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลนำวงั อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 4553333 1767939 นำงบญุเเทน สุภศร

17 17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลนำหมอม้ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลนำหมอม้ำ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 443392 1756681 นำยพรชัย สีงำม

18 18 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมงต ำบลโนนโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่2 ต ำบลโนนโพธิ์ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 451239 1755596 นำยจ ำลอง มีธรรม

19 19 ศูนย์กำรเลี ยงโคต ำบลโนนหนำมเเทง่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต ำบลโนนหนำมแทง่ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 464715 1759143 นำยพรณรงค์ ปนัทอง

20 20 ศูนย์ข้ำวชุมชนต ำบลหว้ยไร่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลหว้ยไร่ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 468853 1754001 นำยอำนภุำพ ใจรัตน์

21 21 ศูนย์กำรเรียนรู้กำรเเปรรูปผลผลิตสินค้ำเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลหว้ยไร่ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 468502 1753327 นำยวนันำ บญุกลม

22 22 ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลหว้ยไร่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลหว้ยไร่ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 459648 176532 นำงอุไรวรรณ บญุยะมูล

23 23 ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลเหล่ำพรวน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลหว้ยไร่ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 477525 1754735 นำยบวัไข เเผ่นทอง

24 24 ศูนย์ข้ำวชุมชนหนองมะเเซว ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่8 ต ำบลหนองมะแซว อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 471644 1746121 นำงศรีวไิล กำนสุนธิ์

25 25 ศูนย์กำรเรียนรู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต ำบลกุดปลำกดุก ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน หมูท่ี่11 ต ำบลกุดปลำดุก อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 449629 1765734 นำงติว พูลเอีย่ม

26 26 ศูนย์ข้ำวชุมชนต ำบลกุดปลำดุก ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่12 ต ำบลกุดปลำดุก อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 453716 1765352 นำยนเรศ สร้อยเเก้ว

27 27 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเเละประมงต ำบลดอนเมย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่4 ต ำบลดอนเมย อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 453854 1750972 นำยมำนพ พันธเ์จริญ

28 28 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลนำยม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลนำยม อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 447675 1752891 นำยประเทอืง สีโส

29 29 ศูนย์เรียนรู้ฌศรษฐกิจพอเพียงต ำบลนำเเต้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลนำแต้ อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 468936 17666171 นำงไม้งำม บญุสุภำพ

30 ชำนมุำน 1 นพินธ ์แสวงผล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลชำนมุำน อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 494732 1791934 นำยนพินธ ์แสวงผล

31 2 สะอำด วนัโท ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่14 ต ำบลชำนมุำน อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 501126 1791114 นำยสะอำด วนัโท

32 3 รัญจวน เพรำะพืช ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่5 ต ำบลโคกสำร อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 502298 1786234 นำงรัญจวน เพรำะพืช

33 4 นำยบญุยงค์ ทองอินทร์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต ำบลโคกสำร อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 503510 1782557 นำยบญุยงค์ ทองอินทร์

34 5 ไพบลูย์ สมนกึ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต ำบลโคกสำร อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 503363 1782308 นำยไพบลูย์ สมนกึ

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอ านาจเจริญ
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พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอ านาจเจริญ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

35 6 ทองด ำ ภำสะกุล ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต ำบลค ำเขือ่นแก้ว อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 494100 1789974 นำยทองด ำ ภำสะกุล

36 7 พำรัตน ์ศุภนกิร ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่9 ต ำบลค ำเขือ่นแก้ว อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 481170 1798280 นำยพำรัตน ์ศุภนกิร

37 8 ไกรษร ประชุมเหล็ก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต ำบลโคกก่ง อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 504102 1781460 นำยไกรษร ประชุมเหล็ก

38 9 สุพัตรำ พุทธรักษำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลโคกก่ง อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 492417 1772862 นำงสุพัตรำ พุทธรักษำ

39 10 บญุมี มีหริิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลปำ่ก่อ อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 482022 1775813 นำยบญุมี มีหริิ

40 11 วนัชัย ประเสริฐสังข์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลปำ่ก่อ อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 484814 1775157 นำยวนัชัย ประเสริฐสังข์

41 12 สนัน่ บตุรภกัดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลปำ่ก่อ อ ำเภอชำนมุำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 485725 1787500 นำยสนัน่ บตุรภกัดี

42 ปทมุรำชวงศำ 1 สดสวย เมษำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลหนองข่ำ อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 485909 1767022 นำงสดสวย เมษำ

43 2 ไร่ชมเชย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหนองข่ำ อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 488779 1763130 นำยชมเชย ปอ้มเพชร

44 3 เวยีงสมัย สีเขียว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลค ำโพน อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 497691 1766048 นำยเวยีงสมัย สีเขียว

45 4 สมชัย บญุนิม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลนำหวำ้ อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 488590 1755993 นำยสมชัย บญุนิม่

46 5 สวนพุทรำสุวฒัน์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่4 ต ำบลนำหวำ้ อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 492946 1757810 นำยสุวฒัน ์อุน่ทอง

47 6 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรสหกรณ์อ ำเภอปทมุรำชวงศำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่4 ต ำบลนำหวำ้ อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 492402 1757435 นำยสมหมำย มัง่ค่ัง

48 7 สุรพงษ์ ฟำร์ม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่9 ต ำบลนำหวำ้ อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 497375 1758828 นำยสุรพงษ์ นวลตำ

49 8 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์โศกใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน หมูท่ี่2 ต ำบลลือ อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 491199 1747257 นำงจินดำ คอแก้ว

50 9 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรสหกรณ์อ ำเภอปทมุรำชวงศำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่13 ต ำบลลือ อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 484464 1744552 นำยวเิชียร จันทำ

51 10 ไร่สงกำรณ แสงทอง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลลือ อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 483458 1746742 นำงสงกำรณ แสงทอง

52 11 สวนอุมำพร ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่๑๑ ต ำบลหว้ย อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 495276 1752318 นำงอุมำพร โมลี

53 12 สวนสุนชิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหว้ย อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 491614 1751406 นำยสุนชิ ศรีจันทร์

54 13 หนเูติม พรมทำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลโนนงำม อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 481750 1748875 นำงหนเูติม พรมทำ

55 14 สมบติั ปอ้งกัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลนำปำ่แซง อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 486114 17559834 นำยสมบติั ปอ้งกัน

56 15 สวนหวดี อินลี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต ำบลนำปำ่แซง อ ำเภอปทมุรำชวงศำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 489922 1752398 นำยหวดี อินลี

57 พนำ 1 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล(มะพร้ำว) ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่5 ต ำบลพนำ อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 486518 1734185 นำงปทมุทพิย์ ผำเหลำ

58 2 นำงณัฐปภสัร์ ชะโน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลพนำ อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 488240 1735210 นำงณัฐปภสัร์ ชะโน

59 3 นำยสมศักด์ิ อุทธำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลพนำ อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 489658 1721264 นำยสมศักด์ิ อุทธำ

60 4 ศูนย์นำยกุลธวชั ปำปะวมิุติ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่11 ต ำบลพนำ อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 0 0 0 นำยกุลธวชั ปำปะวมิุติ

61 5 ศจช. ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต ำบลจำนลำน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 488132 1727409 นำยสุพจน ์บญุมำศ

62 6 นำยนพิล สำรทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลจำนลำน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 488589 1730335 นำยนพิล สำรทอง

63 7 นำยทนิกร มำสู่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต ำบลจำนลำน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 484768 1726488 นำยทนิกร มำสู่

64 8 นำยวฒันำ บริสุทธ์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่13 ต ำบลจำนลำน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 485454 1728039 นำยวฒันำ บริสุทธ์

65 9 นำงอรสำ ยุวบตุร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่15 ต ำบลจำนลำน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 480324 1724972 นำงอรสำ ยุวบตุร

66 10 ศูนย์นำยวฒิุ ศิริพันทะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่15 ต ำบลจำนลำน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 0 0 0 นำยวฒิุ ศิริพันทะ

67 11 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม บำ้นจำนลำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลจำนลำน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 0 0 นำงกำลดำ บริสุทธิ์

68 12 ศูนย์เรียนรู้สับปะรด บำ้นศรีคูณ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่7 ต ำบลจำนลำน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 0 0 นำยเจริญพร สรำยทอง
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอ านาจเจริญ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

69 13 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่6 ต ำบลไม้กลอน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 483078 1734379 นำยบญุเทอืง รัตนศรี

70 14 ศูนย์นำยนรำธปิ แก้วกล้ำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลไม้กลอน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 0 0 นำยนรำธปิ แก้วกล้ำ

71 15 ศูนย์นำงสำยใจ สิงหช์ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ดอกไม้ประดับ หมูท่ี่12 ต ำบลไม้กลอน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 0 0 นำงสำยใจ สิงหช์ำ

72 16 ศูนย์แสงจันทร์ฟำร์ม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่15 ต ำบลไม้กลอน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 0 0 นำยส ำรอง แก้วโท

73 17 ศูนย์ภภูทัร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลไม้กลอน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 487655 1734996 นำยสังคม มูลชำติ

74 18 นำยทรงวฒิุ แจ้งบ ำรุง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลไม้กลอน อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 479242 1733278 นำยทรงวฒิุ แจ้งบ ำรุง

75 19 ศูนย์หม่อนไหมและกำรแปรรูปบำ้นเสำรีก ศูนย์เรียนรู้ด้ำนหม่อนไหม หมูท่ี่5 ต ำบลพระเหลำ อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 0 0 นำยชฏำทพิย์ ฉลูศรี

76 20 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรสหกรณ์อ ำเภอพนำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่10 ต ำบลพระเหลำ อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 481663 1736693 นำยศักด์ิดำ โล่หค์ ำ

77 21 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสมบำ้นเสำรีก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลพระเหลำ อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 0 0 นำงสมหวงั พรมวงค์

78 22 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมงบำ้นสวำ่งนำฝำย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่9 ต ำบลพระเหลำ อ ำเภอพนำ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 0 0 นำยแสงสวสัด์ิ ลือนำม

79 เสนำงคนคิม 1 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นบก ต ำบลเสนำงคนคิม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลเสนำงคนคิม อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 467053 1772506 นำย สิริศักด์ิ ทองแก้ว

80 2 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน ต ำบลโพนทองอ ำเภอเสนำงคนคิม ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต ำบลโพนทอง อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 472178 1774108 นำยวเิชียร สิงหอ์่อน

81 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ต ำบลโพนทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลโพนทอง อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 469336 1774204 นำยสง่ำ ภมูีศรี

82 4 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง ต ำบลไร่สีสุก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลไร่สีสุก อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 460294 1779111 นำยบญุหลำย กัลยำ

83 5 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน ต ำบลไร่สีสุก ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลไร่สีสุก อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 460644 1777711 นำยประถม จิตรักษ์

84 6 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตพืชอินทรีย์ ศูนย์ปรำชญ์ชำวบำ้น หมูท่ี่6 ต ำบลนำเวยีง อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 449657 1769891 นำยค ำโจม วงอำษำ

85 7 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นนำเวยีง ต ำบลนำเวยีง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลนำเวยีง อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 457655 1771008 นำยเทยีม ปญัญำไว

86 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ต ำบลเสนำงคนคิม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลนำเวยีง อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 468647 1771767 นำงสำววชัรีญำ มะลีรัตน์

87 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ต ำบลนำเวยีง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลนำเวยีง อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 456348 1774586 นำยสมพร คูณมำ

88 10 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ ต ำบลหนองไฮ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่3 ต ำบลหนองไฮ อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 474492 1770185 นำยสวำ่ง พังเกิด

89 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต ำบลหนองไฮ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหนองไฮ อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 479271 1771056 นำยโทน แจ่มใส

90 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ต ำบลหนองสำมสี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหนองสำมสี อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 4570352 1774119 นำงอรสำ แขสวำ่ง

91 13 ศูนย์เรียนรู้กำรปลูกพืชในโรงเรือน ต ำบลหนองสำมสี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหนองสำมสี อ ำเภอเสนำงคนคิม จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 458893 1773891 นำยประหยัด บตุรมำศ

92 หวัตะพำน 1 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเพำะเหด็ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต ำบลหวัตะพำน อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 443279 1739554 นำยอมร ศิลำวงษ์

93 2 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ยืนต้น หมูท่ี่8 ต ำบลหวัตะพำน อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 447817 1738666 นำยณรงค์ ดวงจันทร์

94 3 ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต ำบลหวัตะพำน อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 442231 1738725 นำยสุนนั คุณำสิทธิ์

95 4 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่10 ต ำบลค ำพระ อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 445086 1743566 นำยสำยมำลำ แสนโสภำ

96 5 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลค ำพระ อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 442882 1741432 นำงทองม้วน ประกอบสันต์

97 6 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต ำบลค ำพระ อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 443899 1742366 นำยบวักันต์ ธยำธรรม

98 7 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่5 ต ำบลเค็งใหญ่ อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 451822 1737337 นำยสง่ำ ปำนะพรม

99 8 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่10 ต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 447411 1735153 นำยชู ทวพีันธ์

100 9 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 453882 1732587 นำยสมำน นดัดำวงศ์

101 10 วสิำหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่5 ต ำบลโพนเมืองนอ้ย อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 455923 1727294 นำยประมวล ขันธเ์พชร

102 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลสร้ำงถ่อนอ้ย อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 445775 1729638 นำยสมำน มีสัตย์
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดอ านาจเจริญ

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

103 12 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่12 ต ำบลจิกดู่ อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 449866 1723233 นำงทองงำม ยืนสุข

104 13 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลรัตนวำรี อ ำเภอหวัตะพำน จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 448291 1741508 นำยสมพร สรรพผล

105 ลืออ ำนำจ 1 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร หมู ่3 บำ้นยำงช้ำ ต ำบลอ ำนำจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลอ ำนำจ อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 464854 1737477 นำยวเิศษ ระสำสม

106 2 นำงมุก ไชยดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลดงมะยำง อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 46032 1740236 นำงมุก ไชยดี

107 3 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร หมู ่2 บำ้นหนองนกหอ ต ำบลดงมะยำง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน หมูท่ี่6 ต ำบลดงมะยำง อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 451537 1736752 นำยทองสุข ชมภแูสน

108 4 นำยอุทยั บญุมำลี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลเปอืย อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 467303 1736465 นำยอุทยั บญุมำลี

109 5 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร หมู ่11 บำ้นหวัดง ต ำบลเปอืย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลเปอืย อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 469388 1733539 นำยทว ีศรีสุวรรณ

110 6 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร หมู ่13 บำ้นน  ำทว่ม ต ำบลเปอืย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลเปอืย อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 470665 1738840 นำยวรีะ อุนำพันธ์

111 7 นำยอุดร โคตรหำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลดงบงั อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 475703 1737707 นำยอุดร โคตรหำ

112 8 นำยศรำวฒิุ ไชยมงคล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลดงบงั อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 474258 1736437 นำยวรวฒิุ ไชยมงคล

113 9 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร หมู ่5 บำ้นดอนชี ต ำบลดงบงั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลดงบงั อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 473955 1742347 นำงนงครำญ ต้นโพธิ์

114 10 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร หมู ่11 บำ้นกุงชัย ต ำบลดงบงั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลดงบงั อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 472120 1733388 นำยวรวฒิุ สุดำชม

115 11 นำยศรำวฒิุ มูลพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลไร่ขี อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 478281 1728027 นำยศรำวฒิุ มูลพันธ์

116 12 นำยศรำวฒิุ มูลพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลไร่ขี อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 478281 1728027 นำยศรำวฒิุ มูลพันธ์

117 13 ศดปช ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต ำบลไร่ขี อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 476145 1732930 นำยเซ่ียม เสนำจิตร

118 14 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร หมู ่3 บำ้นแมด ต ำบลแมด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลแมด อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 466979 1743792 นำยทองสุข วงศ์กัลยำ

119 15 ศจช ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต ำบลแมด อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 466119 1743605 นำงแสย้ม พันดำวงศ์

120 16 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร หมู ่4 บำ้นหนองแดง ต ำบลโคกกลำง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลโคกกลำง อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 458018 1741523 นำงประยงค์ พิมพะสุทธิ์

121 17 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร หมู ่8 บำ้นกุดสิม ต ำบลโคกกลำง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลโคกกลำง อ ำเภอลืออ ำนำจ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 48 461864 1737946 นำยสุทนิ สมศรี
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โซน x y

1 เมืองอบุลราชธานี 1 ศพก.เครือข่ายบา้นหนองจกิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 484390 1696977 นายนายประสิทธิ ์ผิวทอง

2 2 เครือข่าย ศพก.ต าบลหวัเรือ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่16 ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 484642 1700590 นายสังคม รังทอง

3 3 เครือข่าย ศพก. ต.หวัเรือ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมู่ที่16 ต าบลหวัเรือ อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 482354 1700142 นายบญุเหล็ง สายแวว

4 4 เครือข่าย ศพก.ต าบลหนองขอน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่12 ต าบลหนองขอน อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 475003 1697526 นางพวงแกว้ พิมพกลุ

5 5 เครือข่าย ศพก.ต าบลหนองขอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลหนองขอน อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 473175 1697522 นางกลุชะรี สะเสนา

6 6 เครือข่าย ศพก.ต าบลขามใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 482581 1694475 พันโทดุสิต สืบพรหม

7 7 เครือข่ายศพก.ต าบลแจระแม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 476947 1688750 นายสุรพงษ์ ขุนโม้

8 8 การผลิตกล้วยหอมทองและทุเรียน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่5 ต าบลหนองบอ่ อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 466773 1687859 นางภทัรานิษฐ์ จติอารี

9 9 เครือข่าย ศพก.ต าบลหนองบอ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่8 ต าบลหนองบอ่ อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 471630 1685546 นายชื่น ศรไชย

10 10 เครือข่าย ศพก.ต าบลไร่น้อย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 490371 1697372 นายวัชราภรณ์ ธิบรูณ์บญุ

11 11 เครือข่าย ศพก.ต าบลกระโสบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลกระโสบ อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 487673 1695675 นางสมบรูณ์ นันตะวงษ์

12 12 เครือข่ายศพก.ต าบลกดุลาด ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่8 ต าบลกดุลาด อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 501070 1691861 นางภาวนา ดอนใหญ่

13 13 เครือข่าย ศพก. ต.กดุลาด ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่๑ ต าบลกดุลาด อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 490480 1686324 นายวีระชัย ประชุมรักษ์

14 14 เครือข่าย ศพก.ต าบลขี้เหล็ก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 481834 1696742 นายประสาน โพธิด์อกไม้

15 15 เครือข่าย ศพก.ต าบลปะอาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลปะอาว อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี 48 467085 1696767 นายถวัลย์ กิ่งแกว้

16 ศรีเมืองใหม่ 1 สวนเศรษฐกจิพอเพียงนางประยงค์ เกตุวัตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 535121 1711163 นางประยงค์ เกตุวัตร

17 2 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่10 ต าบลนาค า อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 533416 1712684 นายสุดร กิ่งสกลุ

18 3 ศูนย์เศรษฐกจิพอเพียงบา้นบก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 523025 1715497 นางสาววิราวรรณ ปาสาจนัทร์

19 4 สวนเศรษฐกจิพอเพียงนายสุริยา พูลทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลเออืดใหญ่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 528801 1710869 นายสุริยา พูลทอง

20 5 ศูนย์กลุ่มข้าวอนิทรีย์บา้นดอนสระค า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 531071 1718838 นางสาวทองดี ตันเลิศ

21 6 สวนเศรษฐกจิพอเพียง นายสมศักด์ิ ภคู า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 527468 1718699 นายสมศักด์ิ ภคู า

22 7 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่6 ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 527527 1718871 นายสมศักด์ิ ภคู า

23 8 สวนเศรษฐกจิพอเพียงนายนิคม โลหะกลุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลลาดควาย อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 528015 1717440 นายนิคม โลหะกลุ

24 9 สวนเศรษฐกจิพอเพียง นายบณัฑิต บวัผัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลสงยาง อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 529291 1724392 นายบณัฑิต บวัผัน

25 10 กลุ่มผลิตฝ้ายอนิทรีย์บา้นดงนา ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่5 ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 564285 1737635 นายสมาน อุ่นสุด

26 11 ศูนย์กลุ่มผลิตสมุนไพรอนิทรีย์บา้นบรูพา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 537006 1708589 นางจนัที แสนทวีสุข

27 12 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง นายอดุร โคตะ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่2 ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 529612 1708151 นายอดุร โคตะ

28 13 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลดอนใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่2 ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 531660 1707884 นายไสว คืนดี

29 14 กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบา้นบรูพา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่3 ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 532393 1707662 นายวรชิต สะเอิ้ง

30 โขงเจยีม 1 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลโขงเจยีม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่9 ต าบลโขงเจยีม อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 544277 1691903 นายทวีชัย นาจาน

31 2 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหว้ยยาง ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่2 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 546204 1705550 นายจนัทา จนัทร์สวัสด์ิ

32 3 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลนาโพธิก์ลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 554202 1720699 นายคนอง ศรีมากรณ์

33 4 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลนาโพธิก์ลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่2 ต าบลนาโพธิก์ลาง อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 553732 1720344 นายสวัสด์ิ โคตรพรม

34 5 กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 538092 1694963 นายอคัรพล สุนทราวงศ์

35 6 กลุ่มปลูกมะนาว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่6 ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 543296 1699842 นายแดง บญุสม

36 7 กลุ่มไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 538320 1699010 นายสีบ ูภมิา
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บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดอุบลราชธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

37 8 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองแสงใหญ่ ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่9 ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 542446 1692871 นายสิน มั่นการ

38 9 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหนองแสงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่6 ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 543258 1699368 นายอรัญ ภมิา

39 10 กลุ่มผลิตมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่8 ต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 543522 1696565 นายพุทธา วารสินธิ์

40 11 กลุ่มผลิตไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่4 ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 557985 1702233 นายสมชัย ขยันการ

41 12 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหว้ยไผ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 549227 1696879 นายสัมฤทธิ ์เหล็กกล้า

42 เขื่องใน 1 ศพก.เครือข่ายเขื่องใน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลเขื่องใน อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 451772 1695597 นายเด่นชัย ครองยุติ

43 2 ศพก.เครือข่ายสร้างถ่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่17 ต าบลสร้างถ่อ อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 446916 1704716 นายถ่อน สายแสง

44 3 ศพก.เครือข่ายสร้างถ่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลสร้างถ่อ อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 444957 1704234 นางสมศรี เอี่ยมสุข

45 4 ศพก.เครือข่ายค้อทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลค้อทอง อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 434907 1701482 นายนิยม ทองเขียว

46 5 ศพก.เครือข่ายกอ่เอ้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลกอ่เอ ้อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 457088 1701564 นายปรีชา สารบรูณ์

47 6 ศพก.เครือข่ายหวัดอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหวัดอน อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 464148 1698371 นายไสว มงคลแกว้

48 7 ศพก.เครือข่ายนาค าใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 454101 1688775 นายณฐกร สายวงค์

49 8 ศพก.เครือข่ายกลางใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 438439 1717553 นายศักด์ิสยาม หลักค า

50 9 ศพก.เครือข่ายยางขี้นก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลยางขี้นก อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 451873 1705084 นายประสิทธิ ์การินทร์

51 10 ศพก.เครือข่ายศรีสุข ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 452566 1714619 นายอรุณ พิมพ์พันธ์

52 11 ศพก.เครือข่ายสหธาตุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลสหธาตุ อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 439860 1697409 นายออ่นศรี มาศดีเดช

53 12 ศพก.เครือข่ายหนองเหล่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลหนองเหล่า อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 454647 1714786 นายพีระพงษ์ สร้อยมาศ

54 เขมราฐ 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงบา้นโนนเตาถ่าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่15 ต าบลเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 522152 1770953 นางสาวประครอง อนิตา

55 2 ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่10 ต าบลขามปอ้ม อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 521970 1767326 นายสถาพร ทองทา

56 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลเจยีด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลเจยีด อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 521661 1754499 นางสีทา ขันสิงห์

57 4 ศพก.หนองผือ ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่12 ต าบลหนองผือ อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 503233 1766300 นายไกร สุระมุล

58 5 ศพก.นาแวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 533426 1771094 นายนครชัย สุภาษร

59 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นลาดหญ้าคา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลนาแวง อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 543476 1770059 นางสาวนุจรินทร์ ปา้นภมูิ

60 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นนาหนองทุ่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลแกง้เหนือ อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 510988 1760978 นายธรรมคุณ วารินทร์

61 8 ศพก.หนองนกทา ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมู่ที่2 ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 508819 1772043 นางนิ่มนวล จนัทะปญัญา

62 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นค าสง่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 510254 1772577 นายอทุิตย์ ทาระขจดั

63 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์บา้นเภาชมภู ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่12 ต าบลหนองนกทา อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 508606 1771406 นางล าเพย วงค์ภา

64 11 ศพก.หนองสิม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่4 ต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 504160 1769657 นายสมสิทธ์ มุทาพร

65 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นหวันา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่8 ต าบลหวันา อ าเภอเขมราฐ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 517586 1756230 นายส าราญ ปลายเนตร

66 เดชอดุม 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรบา้นดอนเสาโฮงพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่30 ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 502350 1649601 นายสุวรรณ ค ามั่น

67 2 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 507542 1645958 นางประคอง เนียมท้วม

68 3 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที่9 ต าบลกดุประทาย อ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 513236 1654679 นางอรนิตย์ สุภากรณ์

69 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชผักบา้นโนนแกง้ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่5 ต าบลตบห ูอ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 505699 1626705 นายนิธิพันธ์ ถมนาม

70 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลตบห ูอ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 505110 163094 นายสุวิทย์ เนืองนันท์

71 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่18 ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 514585 1634289 นางสาวมนตรีญา ไกลสิทธิ์

72 7 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเหด็บาุนโนนสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลกลาง อ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 521112 162935 นายค าพอง พรมวัน
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บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดอุบลราชธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

73 8 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลท่าโพธิศ์รี อ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 505213 1641335 นายสุทิม มูลนาม

74 9 นาแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่3 ต าบลบวังาม อ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 525911 163597 นายวาสนา อภยัโคตร

75 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลค าคร่ัง อ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 512885 1646121 นายสุรเชษฐ์ แกว้ค าแสน

76 11 ศูนย์เรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังนา ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่8 ต าบลนากระแซง อ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 488897 1639949 นางอรนุท สายสุพรรณ

77 12 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเดชอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 495954 1634580 นายบญุศรี นันตะวัน

78 นาจะหลวย 1 แปลงเกษตรผสมผสานนายวิชาญ ศิริพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 530006 1612265 นายวิชาญ ศิริพันธ์

79 2 แปลงเศรษฐกจิพอเพียงนายค าเพ็ชร ศิริโม้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 523567 16271269 นายค าเพ็ชร ศิริโม้

80 3 บา้นสวนอุ่นรัก( Young Smart Farmer) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่17 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 526093 1612249 นางสาว`เพ็ญพักตร์ ชมชิด

81 4 แปลงไร่นาสวนผสมนายพา สายสมบติั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 529518 1614509 นายพา สายสมบติั

82 5 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลโนนสมบรูณ์ ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่5 ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 521412 1622523 นายสุบรรณ์ กลุทอง

83 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพลังงานแสงอาทิตย์บา้นธารไร่น้อย ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที่9 ต าบลพรสวรรค์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 0 5190195 1614360 นายประยูร วงค์ใหญ่

84 7 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลพรสวรรค์ ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่1 ต าบลพรสวรรค์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 517550 1624827 นายสมาน โตนันท์

85 8 ไร่นาสวนผสมนายมีชัย สมัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลพรสวรรค์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 518396 1624861 นายมีชัย สมัย

86 9 แปลงเกษตรผสมผสานนายวันนา มัฐผา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 525968 1613226 นายวันนา มัฐผา

87 10 ไร่นาสวนผสม นายส ารอง จนัริสา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 525458 1612707 นายส ารอง จนัริสา

88 11 วิสาหกจิชุมชนคนเฮ็ดเกษตรอนิทรีย์อ าเภอนาจะหลวย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่11 ต าบลบา้นตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 524016 1612332 นางนารี ทองหอ่

89 12 แปลงไร่นาสวนผสมนางสาวสุจติรา กนัหะบตุร ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่7 ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 526284 1630055 นางสาวสุจติรา กนัหะบตุร

90 13 กล่มเศรษฐกจิพอเพียงบา้นโพนแอวขัน อื่นๆ หมู่ที่2 ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 525389 1627045 นายฉัตรพล มงคลกาล

91 14 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลโสกแสง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่9 ต าบลโสกแสง อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 523923 1622654 นายทอง จนัเทวา

92 15 แปลงเกษตรผสมผสานนายใจ จนัทะสี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 512453 1625013 นายใจ จนัทะสี

93 16 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลโนนสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่10 ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 511180 1625320 นายจนัทร นามโล

94 น้ ายืน 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นางสาวศุภาวัน วงค์ค า

95 2 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่4 ต าบลยาง อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นาย

96 3 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่16 ต าบลโดมประดิษฐ์ อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นายเยี่ยม พิเดช

97 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่8 ต าบลบเุปอืย อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นายใจ อมุิสา

98 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่1 ต าบลบเุปอืย อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นายเรืองศักด์ิ พรมกอง

99 6 ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่7 ต าบลบเุปอืย อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นายเรืองศักด์ิ พรมกอง

100 7 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่ ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอบุลราชธานี 0 0 0 นาย

101 8 ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที่5 ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นาย

102 9 ศูนย์เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นายนายประยุทธ ศิลาล้อม

103 10 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่5 ต าบลสีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นายถนอม โพพิลา

104 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลเกา่ขาม อ าเภอน้ ายืน จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นายประสิทธิ ์สิงหส์ง่า

105 บณุฑริก 1 ศพก.บา้นสันติสุข ต าบลโพนงาม อ าเภอบณุฑริก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลโพนงาม อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 544681 1630464 นายเภา ร่วมใจ

106 2 ศพก.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลหว้ยข่า อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 544772 1625651 นายเหลา ศิริโท

107 3 ศพก.ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหว้ยข่า อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 543956 1622363 นายไชยา หาญสมุทร

108 4 ศพก.บา้นหนองกบ หมู่ 7 ต าบลคอแลน อ าเภอบณุฑริก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลคอแลน อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 549986 1640675 นายบวับาน สุพรม
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บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดอุบลราชธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

109 5 ศพก.สร้อยค าศรีฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลคอแลน อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 540905 1640326 นายไพศาล สร้อยค า

110 6 ศพก.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงหมู่ 3 ต าบลนาโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 531598 1642585 นางอลัุยวรรณ์ จนัทะเกษ

111 7 ศพก.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงหมู่ 10 ต าบลนาโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 532193 1640603 นางชฎา ทองหล่อ

112 8 ศพก.รุ่งฤดีฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลหนองสะโน อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 540920 1638615 นางรุ่งฤดี โล่หค์ า

113 9 ศพก.บา้นหนองสะโน อ าเภอบณุฑริก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลหนองสะโน อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 535634 1627172 นางวันดี อวุิทัต

114 10 ศพก.บา้นนาโดม ต าบลหนองสะโน อ าเภอบณุฑริก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหนองสะโน อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 540493 1635556 นายโพธิท์า สายเนตร

115 11 ศพก.เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลโนนค้อ อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 529721 1624295 นายค าปอง พลหาร

116 12 ศพก.สวนผักประยง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่12 ต าบลบวังาม อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 534779 1625521 นางประยง ธรรมบงึการ

117 13 ศพก.วิริยะฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลบวังาม อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 542613 1629103 นางปรียา วิริยะวานิช

118 14 ศพก.ไชยเศษฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลบา้นแมด อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 531998 1643518 นางจนัทร ไชยเศษ

119 15 ศพก.ค าพันธ์ฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลบา้นแมด อ าเภอบณุฑริก จงัหวัดอบุลราชธานี 48 533131 1643810 นางค าพันธ์ กรุณา

120 ตระการพืชผล 1 ศพก.เครือข่ายต าบลขุหลุ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่2 ต าบลขุหลุ อ าเภอตระการพืชผล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 503938 1720789 นายเจริญ สร้อยสนธิ์

121 2 ศพก.เครือข่ายต าบลขุหลุ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่7 ต าบลขุหลุ อ าเภอตระการพืชผล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 501577 1721580 นายบญุมี ออ่นลา

122 3 ศพก.เครือข่ายต.กดุศกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลกศุกร อ าเภอตระการพืชผล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 0 0 นายก าพล มีลาด

123 4 ศพก.เครือข่ายต าบลขามเปีย้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลขามเปีย้ อ าเภอตระการพืชผล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 490750 1732597 นายธนู ทัฬหกจิ

124 5 ศพก.เครือข่ายผู้ใหญ่วิรัตน์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลขามเปีย้ อ าเภอตระการพืชผล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 0 0 นายวิรัตน์ ดวงเดือน

125 6 ศพก.เครือข่ายต.คอนสาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพืชผล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 0 0 นายประสงค์ นามบตุร

126 7 ศพก.เครือข่ายต าบลนาสะไม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่4 ต าบลนาสะไม อ าเภอตระการพืชผล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 492105 1732785 นางสุดใจ วิเศษชาญเวทย์

127 8 ศพก.เครือข่ายต าบลโนนกงุ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมู่ที่3 ต าบลโนนกงุ อ าเภอตระการพืชผล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 518323 1727641 นางนาริญ จติติวัฒนกลุ

128 9 ศพก.เครือข่ายต าบลตระการ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลตระการ อ าเภอตระการพืชผล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 505240 1711459 นางบวัรินทร์ กล่ินนิยม

129 10 ศพก.เครือข่ายต าบลกดุยาลวน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่3 ต าบลกดุยาลวน อ าเภอตระการพืชผล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 501662 1739350 นางอ านวย อยู่สบาย

130 กดุข้าวปุน้ 1 วสช.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนต าบลข้าวปุน้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลข้าวปุน้ อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 499143 1744136 นายประนอม บญุเกดิ

131 2 วสช.ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุข์้าว ม.4ต าบลข้าวปุน้ ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี หมู่ที่4 ต าบลข้าวปุน้ อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 502565 1747158 นายไพบลูย์ ศัทธา

132 3 ธนาคารปุย๋อนิทรีย์อ าเภอกดุข้าวปุน้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่1 ต าบลข้าวปุน้ อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 499157 1744119 นายประนอม บญุเกดิ

133 4 วสช.ท าปุย๋ชีวภาพข้าวปุน้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่1 ต าบลข้าวปุน้ อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 499157 1744119 นายประนอม บญุเกดิ

134 5 วสช.ข้าวอนิทรีย์บา้นโคกกลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที่12 ต าบลข้าวปุน้ อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 497983 1751537 นายนายเสง่ียม เรืองแสน

135 6 ศูนย์เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนต าบลข้าวปุน้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลข้าวปุน้ อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 497862 1747497 นายเวช เมฆโต

136 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่18 ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 501762 1751462 นายวิเชียร พามา

137 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 498561 1750730 นายฤทธิณ์รงษ์ เรืองแสน

138 9 วสช.ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุข์้าวบา้นหนองยาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่2 ต าบลโนนสวาง อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 501679 1749892 นายถาวร กนัทะมา

139 10 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลแกง่เค็ง ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่1 ต าบลแกง่เค็ง อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 508920 1742999 นายประยงค์ นาคีรักษ์

140 11 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลแกง่เค็ง ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่7 ต าบลแกง่เค็ง อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 513369 1744470 นายสมาน พูลสุข

141 12 ศูนย์เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลแกง่เค็ง อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 513497 1748316 นางสาวปวริศา ดวงบตุร

142 13 วสช.กลุ่มเกษตรอนิทรีย์บา้นตุน้อย ม.11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลกาบนิ อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 495623 1743150 นายสีนวล วิชาชาติ

143 14 ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ (ออ้ย) ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่10 ต าบลหนองทันน้ า อ าเภอกดุข้าวปุน้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 507060 1750361 นายสนิท วงค์พรมมา

144 ม่วงสามสิบ 1 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลเหล่าบก ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่7 ต าบลเหล่าบก อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 462925 1731746 นายสุระศักด์ิ กะนะหาวงศ์
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บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดอุบลราชธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

145 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นสวนด ารงใจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลเหล่าบก อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 461895 1730894 นายด ารงศักด์ิ จารุสิน

146 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นดุมใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 471998 1729526 นายประกอบ สีฐา

147 4 สวนจนัทร์หอม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลหนองช้างใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 471465 1708364 นายสุรสีห ์จนัทร์หอม

148 5 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบา้นสร้างมิ่ง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่7 ต าบลหนองเมือง อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 467839 1720929 นายสุรสิทธิ ์สมสินธิ์

149 6 วิสาหกจิชุมชนผลิตข้าวกล้องปลอดสารบา้นสร้างมิ่ง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่7 ต าบลหนองเมือง อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 467839 1720929 นางกนกวรรณ แกว้สุข

150 7 สวนปัน้ดาวคืนดิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 481760 1712241 นายถวิล วงศ์สามารถ

151 8 สวนกิ่งแกว้ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่ 5 ต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 481587 1716538 นายธราดล ชลธี

152 9 พืชผักอนิทรีย์ ในโรงเรือน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่9 ต าบลยางสักกระโพหลุ่ม อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 474885 1710409 นายศุภชัย เครือวงศ์

153 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนหนองไข่นก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลหนองไข่นก อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 475232 1705120 นายสมพร สัจธรรม

154 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่3 ต าบลหนองเหล่า อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นายไชยา คุณธรรม

155 12 ศจช.หนองเหล่า ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่7 ต าบลหนองเหล่า อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 นางหนูเจยีม กอมะณี

156 13 การเพาะเหด็ฟาง อื่นๆ หมู่ที่2 ต าบลหนองฮาง อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 46484 1715736 นายสมหวัง ชูทอง

157 14 กลุ่มวิสาหกจิชุมชน แม่บา้นสมบรูณ์พัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 8 ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 475734 1706850 นางรุ่งตะวัน ศรีโชค

158 15 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 471465 1708364 นายสมคิด มานะดี

159 วารินช าราบ 1 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 486844 1674642 นายสันติ เสียงเยฺุน

160 2 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 469598 1673615 นายบญุรมย์ จ าปาสา

161 3 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเหด็ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่8 ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 480099 1666374 นายกมัพล สีดาโคตร

162 4 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่2 ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 480842 1671937 นายมงคล มลทินอาจ

163 5 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่11 ต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 483385 1665861 นางกลัยรัตน์ มุงคุลพรม

164 6 วิสาหกจิชุมชนข้าวกล้องร่องมาลี ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่8 ต าบลสระสมิง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 488253 1656935 นางสมกจิ วรรณประภา

165 7 มันส าปะหลังอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่2 ต าบลบุง่หวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 474352 1676870 นายกฤษณะ ผลพล

166 8 วิสาหกจิชุมชนเกษตรพัฒนาเหนือ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่8 ต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 489692 1678219 นางสายสนอง พวงจ าปา

167 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นร่องกอ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลโพธิใ์หญ่ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 485387 1671328 นายวินัยศักด์ิ ศรีภกัดี

168 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลหนองกนิเพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 479018 1684322 นายสุพิศ หมายดี

169 11 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลโนนผ้ึง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 479658 1674701 นายสุพิศ บญุกาญจน์

170 12 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศบา้นตาติด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ที่3 ต าบลโนนผ้ึง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 478503 1675367 นางเกษร นามอทุา

171 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์เมืองศรีไค ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่4 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 490289 1670709 นายสามัคคี นิคมรักษ์

172 14 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลบุง่ไหม อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 490834 1682046 นายสกลกจิ วงศ์พรมมา

173 พิบลูมังสาหาร 1 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลกดุชมภ ูอ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 523888 1680218 นางวาสนา สมเสาร์

174 2 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลดอนจกิ อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 527185 1671873 นายศักด์ิศรี บญุงาม

175 3 ข้าวอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่8 ต าบลดอนจกิ อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 519403 1673784 นางอบุลวรรณ บญุงาม

176 4 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลดอนจกิ อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 534950 1674843 นายเส็ง ธรรมวิจติร

177 5 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลนาโพธิ ์อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 509757 1668387 นางสาววิไล แท่นทอง

178 6 ประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่2 ต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 523754 1686916 นายประกอบ สมพร

179 7 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 523754 1686916 นายทองสุข บญุล้อม

180 8 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 521557 1678537 นางเสริม สายพันธ์

174
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บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดอุบลราชธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

181 9 แปรรูป ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่2 ต าบลโพธิศ์รี อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 523004 1691709 นางบญุหยาด สุพิศ

182 10 ผักอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่5 ต าบลระเว อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 530702 1700359 นางอดุม ชอบเสียง

183 11 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลไร่ใต้ อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 519167 1675571 นางมาลาพร บวัใหญ่

184 12 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลไร่ใต้ อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 519403 1673784 นางอรวรรณ เส้นเกษ

185 13 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลโนนกาหลง อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 533290 1658301 นางออ่นสา พุฒวงค์

186 14 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลบา้นแขม อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 525723 1662285 นายศักด์ิศรี ช่วยลักษณ์

187 15 เกษตรอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่8 ต าบลบา้นแขม อ าเภอพิบลูมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 526047 1661945 นายอดุมฤาฌา ชุมนวล

188 ตาลสุม 1 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 518870 1693869 นางศรีแพร ไชยมี

189 2 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 522464 1693430 นายสมบติั พร้อมสุข

190 3 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลนาคาย ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่2 ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 509588 1702202 นางสมปอง พึง่กลุ

191 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบา้นดอนรังกา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 513805 1693471 นายกมิฮก แซ่เตีย

192 5 การปลูกบวักนิฝัก ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมู่ที่5 ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 517725 1694052 นายมงคล สินเทาว์

193 6 การผลิตพืชอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที่15 ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 521186 1697976 นายพุม่ วงศ์เย็น

194 7 การเพาะเหด็ฟางอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 521567 1698790 นางสาวสร้อยทิพย์ วงค์สอน

195 8 ศูนย์เรียนรู้การท าการเกษตรแลลผสมผสาน(บา้นนามน) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 517889 1694299 นายชัยวัฒน์ หงษ์ทอง

196 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง(เครือข่าย)บา้นนามน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 520884 1703851 นายแสวง ผลาเลิศ

197 10 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลจกิเทิง อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 510678 1696391 นางนิภาพร นรมาตย์

198 11 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนบาุ้นดอนโด่ ต าบลจกิเทิง ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่5 ต าบลจกิเทิง อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 512820 1698838 นายวิสัน สินชุม

199 12 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลจกิเทิง อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 503628 1699338 นายรักพงษ์ คงดี

200 13 การผลิตข้าวอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลหนองกงุ อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 520883 1703813 นายบญุมี ลาโพธื์

201 14 เกษตรอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลหนองกงุ อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 520161 1704421 นายสมคิด ซ่ึงพรม

202 15 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 509024 1702087 นายสุเกยีรติ ทรงยินดี

203 16 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 509628 1702230 นางสมปอง พึง่กลุ

204 17 เกษตรผสมผสาน/มันส าปะหลังอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 511899 1705802 นางหนูนา หลวงไชย์

205 โพธิไ์ทร 1 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลโพธิไ์ทร ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่2 ต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 526382 1749940 นายธวัช แสงแดง

206 2 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์บา้นเกาะแกด (นายสุนทร ทองแสน) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่8 ต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 530162 1746954 นายสุนทร ทองแสน

207 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (นายผดุง สมศรี) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 525039 1750317 นายผดุง สมศรี

208 4 ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชน ต าบลโพธิไ์ทร ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่2 ต าบลโพธิไ์ทร อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 526377 1749929 นายธวัช แสงแดง

209 5 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลม่วงใหญ่ ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่10 ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 525967 1752724 นายวิเชียร โคตรมงคล

210 6 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปข้าวหอมมะลิบา้นสร้างสะแบง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่10 ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 525973 1752719 นางเทียนชัย คนเที่ยง

211 7 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงกบ (นายโสภณ ตรินันท์)ส าโรง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่2 ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 525528 1751400 นายโสภณ ตรินันท์

212 8 ศุนย์เรียนรู้การปลูกผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่5 ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 529154 1755086 นายวารี นันทรักษ์

213 9 ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชน ต าบลม่วงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่10 ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 526116 1753071 นางเทียนชัย คนเที่ยง

214 10 วิสาหกจิชุมชนเกษตรกรท านาบา้นนาหนิ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่2 ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 528035 1752054 นายประสิทธิ ์บญุประจกัษ์

215 11 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนอ าเภอโพธิไ์ทร ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่10 ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 525949 1752738 นายวิเชียร โคตรมงคล

216 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลส าโรง (นายศิลปช์ัย พลเมือง) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 542482 1735643 นายศิลปช์ัย พลเมือง
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217 13 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 536328 1734344 นายวิทยา สีดาแกว้

218 14 ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชน ต าบลส าโรง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่3 ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 539676 1734322 นายเตียง ภงูอก

219 15 ศูนย์เรียนรู้แบบผสมผสานต าบลสองคอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 536929 1748978 นายสุนทร จนัทร์จมู

220 16 ศูนย์เรียนรู้แบบผสมผสานต าบลสองคอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 536929 1748978 นายสุนทร จนัทร์จมู

221 17 กลุ่มผลิตข้าวอนิทรีย์ต าบลสองคอน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 540463 1749422 นายเรืองประทิน เขียวสด

222 18 ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชน ต าบลสารภี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่5 ต าบลสารภ ีอ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 528304 1742476 นายอ านวย ค าผุย

223 19 ศูนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพารา(นายวีระ ทองราช) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลเหล่างาม อ าเภอโพธิไ์ทร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 533556 1738321 นายวีระ ทองราช

224 ส าโรง 1 ศพก.ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 477269 1658548 นายประชัน คุ้มหนิลาด

225 2 ศพก.ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 477269 1658548 นายประชัน คุ้มหนิลาด

226 3 ศจช. ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่12 ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 477269 1658548 นายประชัน คุ้มหนิลาด

227 4 ศดปช. ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่11 ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 486711 1661299 นายไพรัตน์ สายเสน

228 5 ศพก.ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่16 ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 4827784 1661893 นายชมพู ทาศิริ

229 6 ศพก.ต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 472808 1652018 นายอดุร บรรมณี

230 7 ศพก.ต าบลค้อน้อย อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่16 ต าบลค้อน้อย อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 481866 1646884 นายค าหล้า สนธยา

231 8 ศพก.ต าบลโนนกาเล็น อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่2 ต าบลโนนกาเล็น อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 477461 1657714 นายชัยเนตร ค าแสนราช

232 9 ศพก.ต าบลโคกสว่าง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลโคกสว่าง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 484026 1645107 นายกฤษด์ิเดช กนัยาสาย

233 10 ศพก.ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลโนนกลาง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 469805 1654910 นายแสง วาระตระกลู

234 11 ศพก.ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลบอน อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 476189 1664384 นายสัญญา บรัุสการ

235 12 ศพก.ต าบลขามปอ้ม อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลขามปอ้ม อ าเภอส าโรง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 479696 1653656 นายราตรี ทาระศรี

236 ดอนมดแดง 1 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 500837 1700017 นายส ารอง ศรีคง

237 2 ศูนย์เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกบวั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่14 ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 507175 1695357 นายประเสริฐ แสนทวีสุข

238 3 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนต าบลดอนมดแดง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่11 ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 501343 1696095 นายภทัรนนท์ ศิริพันธ์

239 4 ศูนย์ศพก.เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบYSF ป6ี1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 500837 1700017 นายมงคล สุวรรณพงศ์

240 5 ศูนย์เครือข่ายวิสาหกจิชุมชนโคขุนสมุนไพร อ าเภอดอนมดแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 502270 1698813 นายวรวุฒิ ทุ่นทอง

241 6 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนต าบลเหล่าแดง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่3 ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 504035 1709415 นายจนัดี คุณมี

242 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานปา้นวาปี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 501472 1700168 นางพรรณรัตน์ พันธ์ขาว

243 8 วิสาหกจิชุมชนผลิตเคร่ืองด่ืมสมุนไพรท่าลาดเหนือ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่11 ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 506549 1697652 นายต๋ิม สาระไทย

244 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเหล่าแดง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่13 ต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 502456 1698399 นายทองดี จนัทร์ภรัิกษ์

245 10 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนต าบลท่าเมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลท่าเมือง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 500451 1710140 นายประเสริฐ ศิริมูล

246 11 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) /(ศูนย์เครือข่าย) ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่1 ต าบลท่าเมือง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 500451 1710140 นายนายสมจติร เผ่าภรีู

247 12 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่6 ต าบลท่าเมือง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 500338 1707833 นางส าเนียง เดชค าภู

248 13 วิสาหกจิชุมชนผลิตข้าวกล้องงอก ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่1 ต าบลท่าเมือง อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 500245 1709415 นายบรรหาร สาระไทย

249 14 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) / (ศูนย์หลัก) ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่5 ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 497561 1699347 นายฉลวย กมุพันธ์

250 15 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนต าบลค าไฮใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่5 ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 497689 1699726 นายฉลวย กมุพันธ์

251 16 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) /(ศูนย์หลัก) ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่5 ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 497561 1699347 นายประยูร มณีวัลย์

252 17 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลค าไฮใหญ่อ าเภอดอนมดแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลค าไฮใหญ่ อ าเภอดอนมดแดง จงัหวัดอบุลราชธานี 48 495932 1698108 นายสุคิด หาญชนะ
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ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

253 สิรินธร 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรผสมผสานบา้นคันไร่ใต้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลคันไร่ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 533810 1687071 นางสาวสาลิณี ผลสินธ์

254 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลคันไร่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลคันไร่ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 536037 1677507 นางอรุณรัตน์ จ าปาเทพ

255 3 ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผลิตข้าวกล้องงอก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่15 ต าบลคันไร่ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 532931 1686792 นายค าภา คูณภาค

256 4 ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ ในเขตพืน้ที่เหมาะสม บ.คันไร่เหนือ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่11 ต าบลคันไร่ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 533341 1688231 นางพรสวรรค์ ดวงสินธุ์

257 5 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) / (ศูนย์หลัก) ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่9 ต าบลคันไร่ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 533570 1687911 นายบวัพา วงษุณา

258 6 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) /(ศูนย์หลัก) ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่7 ต าบลคันไร่ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 531859 1686031 นายบรรยง สืบบญุ

259 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลช่องเม็ก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 546442 1673335 นายไพรัตน์ โทณะกลุ

260 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลโนนกอ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลโนนกอ่ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 543266 1654023 นางโสภา สาแกว้

261 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลฝางค า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลฝางค า อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 537636 1674754 นายวรพงษ์ แสนวงค์

262 10 ศูนย์เรียนรู้9ตามศาสตร์พระราชา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลฝางค า อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 538057 1675375 นายบญุธรรม วรปญัญานุกลู

263 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลค าเขื่อนแกว้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลค าเขื่อนแกว้ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 551414 1682782 นางละออ วงค์กลม

264 12 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) / (ศูนย์เครือข่าย) ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่16 ต าบลค าเขื่อนแกว้ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 543401 1686913 นายบรรชา สุดดี

265 13 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) ค าเขื่อนแกว้ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที่1 ต าบลค าเขื่อนแกว้ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 549342 1682090 นางสาวกนกวรรณ ญาวงค์

266 14 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) /(เครือข่าย) ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่16 ต าบลค าเขื่อนแกว้ อ าเภอสิรินธร จงัหวัดอบุลราชธานี 48 543401 1686913 นายบรรชา สุดดี

267 ทุ่งศรีอดุม 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการขยายพันธุไ์ก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่9 ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 493269 1638428 นายสุนธร นบนอบ

268 2 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธิภาพด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่10 ต าบลหนองอม้ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 493774 1634562 นายนางดอกรัก สิทธิผล

269 3 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธิภาพด้านการปลูกข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 493979 1630631 นางสาวธนิดา กญัญาสาย

270 4 ศุนย์เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลนาเกษม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 497884 1629853 นางตุ้ม บญุมาทน

271 5 ศูนย์เพิม่ประสิทธิภ์าพมันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที่5 ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 488808 1625320 นายนายเสาร์ ไชยบรรณ์

272 6 ศูนย์อนุรักษ์พันธุก์ระบอื ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่4 ต าบลกดุเรือ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 489582 1620509 นายต๋ึง ยอดรักษ์

273 7 ศูนย์เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลโคกช าแระ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 493688 1632245 นายสายทอง จนัด า

274 8 ศูนย์เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลโคกช าแระ อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 491691 1631099 นายบญุศรี ภาประจง

275 9 ศูนย์เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลนาหอ่ม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 485681 1635891 นายนายวิทยา ปสัสาสิงห์

276 10 ศูนย์เกษตรอนิทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่8 ต าบลนาหอ่ม อ าเภอทุ่งศรีอดุม จงัหวัดอบุลราชธานี 48 487332 1635799 นางนงนุช ตระกลูศรี

277 นาเยีย 1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธ์ข้าวพืน้เมือง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่3 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 507407 1666660 นายนิยม เจริญ

278 2 ที่ท าการแปลงใหญ่นาเยีย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 504538 1664386 นายจนัทร์เพ็ญ เชื้อสะอาด

279 3 นายเหล็ก ปดัสี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่8 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 504447 1662698 นายเหล็ก ปดัสี

280 4 นางสายชล หสัโน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่7 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 505685 1657345 นางสายชล หสัโน

281 5 นายบญุเลิศ พามี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 513207 1610219 นายบญุเลิศ พามี

282 6 นายวิชิต ขยันการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 501031 1672925 นายวิชิต ขยันการ

283 7 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่4 ต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 500008 1665576 นายประเสริฐ ดีปาละ

284 8 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่1 ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยีย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 504643 1657468 นายบญุ พามาดี

285 9 นายประกาศิต อ าพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยีย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 506120 1657468 นายประกาศิต อ าพันธ์

286 10 นายสมชาย เต่าทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่4 ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยีย จงัหวัดอบุลราชธานี 48 504825 1656889 นายสมชาย เต่าทอง

287 นาตาล 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพต าบลนาตาล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 531487 1757024 นางเพ็ญศรี ขันจนัทา

288 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพต าบลพะลาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่13 ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 534618 1767421 นายชนะภมูิ แสงชัย
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289 3 ศุนย์เรียนรู้การจดัการดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจดัการดิน หมู่ที่4 ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 532628 1767160 นายสัมฤทธิ ์พิมพ์พา

290 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่11 ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 533162 1765684 นางผ่องศรี ทองโสภา

291 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชีครัวเรือนอ าเภอนาตาล ศูนย์เรียนรู้ด้านบญัชี หมู่ที่4 ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 532240 1736193 นายนิราช อทุุม

292 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลกองโพน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่13 ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 531806 1767765 นายบรีุ รวมทรัพย์

293 7 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่6 ต าบลกองโพน อ าเภอนาตาล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 531951 1766084 นายวันขัย สายสีดา

294 8 ศูนยืเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลพังเคน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่4 ต าบลพังเคน อ าเภอนาตาล จงัหวัดอบุลราชธานี 48 524374 175103 นายบญุมี สาระทิศ

295 เหล่าเสือโกก้ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลเหล่าเสือโกก้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่11 ต าบลเหล่าเสือโกก้ อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 490627 1701481 นายสุมิตร ปล้ืมจติร

296 2 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลเหล่าเสือโกก้ ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่11 ต าบลเหล่าเสือโกก้ อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 490627 1701481 นายบญุจนัทร์ พูลทวี

297 3 นายบรูณเกรียติ เหง้าเกษ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลเหล่าเสือโกก้ อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 493123 1705168 นายบรูณเกยีรติ เหง้าเกษ

298 4 นายประจติร์ สีหนาท ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลเหล่าเสือโกก้ อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 490320 1701241 นายประจติร์ สีหนาท

299 5 นายพงษ์พัฒน์ พิมพาไลย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่6 ต าบลโพนเมือง อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 485929 1718011 นายพงษ์พัฒน์ พิมพาไลย

300 6 นายบวักนั หงษ์ค า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 488325 1703042 นายบวักนั หงษ์ค า

301 7 นายกรณ์ สีลากลุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่6 ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 488584 1702605 นายกรณ์ สีลากลุ

302 8 นายบญุโทม เหล็กดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลแพงใหญ่ อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 486230 1702654 นายบญุโทม เหล็กดี

303 9 นายธนธานต์ ข าตา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลหนองบก อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 495515 1707790 นายธนธานต์ ข าตา

304 10 นายวันชัย ศาสตร์บรูณศิลป์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลหนองบก อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 493488 1704415 นายวันชัย ศาสตร์บรูณศิลป์

305 11 นายวีระพงษ์ กา้นแกว้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่4 ต าบลหนองบก อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 496655 1706138 นายวีระพงษ์ กา้นแกว้

306 12 นายวัชรพงษ์ สุตัญต้ังใจ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่5 ต าบลหนองบก อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 497784 1704396 นายวัชรพงษ์ สุตัญต้ังใจ

307 สว่างวีระวงศ์ 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นหว้ยขาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่9 ต าบลแกง่โดม อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 513308 1682558 นายมวล นาคีรักษ์

308 2 ศูนย์ ศพก.เครือข่ายบา้นค าหมากออ่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลแกง่โดม อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 512826 1677433 นางสาวจรีุรัตน์ บญุวัน

309 3 ศูนย์ ศพก.เครือข่ายบา้นฮ่องออ้ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่20 ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 499266 1685447 นายพงศธรรศ ภาระพงศ์กอบสิน

310 4 ศูนย์ ศพก.เครือข่ายบา้นใหม่สารภี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่3 ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 500186 1682445 นายแปง หมื่นรัตน์

311 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่บา้นดอนพอก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่2 ต าบลบุง่มะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 505024 1687225 นายสงวน จบศรี

312 6 ศูนย์ ศพก.เครือข่ายบา้นโนนกหุลาบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่7 ต าบลบุง่มะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 506179 1684367 นายบญุฤทธิ ์จนักนัธรรม

313 7 ศูนย์ ศพก.เครือข่ายบา้นหนองเลิงนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่11 ต าบลบุง่มะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 502957 1680760 นางพรชัย วงศ์ลา

314 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นส าโรง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่5 ต าบลสว่าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 513972 1687662 นายเอนก ยั่วยวน

315 9 ศูนย์ ศพก.เครือข่ายบา้นหนองแวง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที่7 ต าบลสว่าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 512164 1687044 นางสาวเขมคณิศ แสงพันธุต์า

316 10 ศูนย์ ศพก.เครือข่ายบา้นค าข่า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่1 ต าบลสว่าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จงัหวัดอบุลราชธานี 48 514710 1690665 นายวิทยา สีเสม

317 น้ าขุ่น 1 วิสาหกจิชุมชนไกม่ือปนี ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่2 ต าบลตาเกา อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวัดอบุลราชธานี 48 486564 1607882 นายนพคุณ พวงสุวรรณ

318 2 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที่6 ต าบลตาเกา อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวัดอบุลราชธานี 48 0 0 นายพุฒทา พาพะหม

319 3 ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลตาเกา ศูนย์จดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมู่ที่6 ต าบลตาเกา อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวัดอบุลราชธานี 48 491763 1609741 นายสุพัฒน์ ปตัถา

320 4 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลตาเกา ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่6 ต าบลตาเกา อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวัดอบุลราชธานี 48 491763 1609741 นายล้วน โงนเงิน

321 5 วิสาหกจิชุมชนผู้เล้ียงกระบอืแปลงใหญ่ต าบลไพบลูย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่10 ต าบลไพบลูย์ อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวัดอบุลราชธานี 48 0 0 นายสุนันท์ นิยม

322 6 วิสาหกจิชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อแปลงใหญ่ต าบลตาเกา ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที่10 ต าบลไพบลูย์ อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวัดอบุลราชธานี 48 0 0 นายธีรยุทธ ค าประภา

323 7 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่10 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวัดอบุลราชธานี 48 0 0 นายสมปอง โศรกหาย

324 8 ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลตาขี้เหล็ก ศูนย์จดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที่7 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวัดอบุลราชธานี 48 488955 1615075 นายบวัลอย บญุสุข

178



โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครอืขา่ย ศพก.

จังหวัดอุบลราชธานี

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครอืขา่ย ประเภทศูนย์

325 9 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที่3 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวัดอบุลราชธานี 48 486139 1604487 นายวิจติร แสนสิงห์

326 10 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่12 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวัดอบุลราชธานี 48 484814 1606636 นายละคุณ ร่วมธรรม

327 11 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมู่ที่1 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอน้ าขุ่น จงัหวัดอบุลราชธานี 48 ร้อยต ารวจตรีบญุจนัทร์ ใจสูบ
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