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เกษตร

ผสมผสาน

ศูนย์

เรียนรู้ดา้น

มาตรฐาน

การผลติ
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การเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้น

เศรษฐกิจ

เกษตร

ศูนย์

เรียนรู้
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สหกรณ์

ศูนย์

เรียนรู้
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น ้าอยา่งรู้

คุณค่า

ศูนย์

ท่องเทีย่ว

เชงิเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้

พืชผัก

ศูนย์

เรียนรู้

ดา้น

หม่อน

ไหม

ศูนย์

เรียนรู้ดา้น
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การเกษตร

ศูนย์

เรียนรู้
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ประดบั

อ่ืนๆ

1 ตรัง 11 9 6 7 13 6 0 5 14 3 0 47 0 0 7 1 0 0 7 0 4 0 2 142

2 นราธิวาส 20 13 1 1 23 11 2 42 12 1 1 67 1 1 0 1 0 2 6 0 19 0 0 224

3 ปัตตานี 17 7 1 1 2 32 3 10 22 2 0 65 3 0 0 1 0 0 15 0 4 0 0 185

4 พัทลุง 20 9 5 2 13 6 1 22 9 6 0 40 1 1 0 1 0 1 8 0 6 0 2 153

5 ยะลา 10 8 19 20 17 5 0 20 15 1 0 26 0 0 2 4 2 0 3 0 0 0 0 152

6 สงขลา 19 15 5 2 4 10 0 13 8 7 6 109 4 1 4 0 0 1 5 0 18 0 1 232

7 สตูล 7 8 1 8 11 3 0 10 9 2 0 44 1 1 0 0 0 2 3 0 5 0 0 115

8 กระบี่ 6 9 1 4 7 2 2 1 11 2 1 27 1 3 1 1 0 0 8 0 10 0 0 97

9 ชุมพร 12 10 6 14 6 1 0 14 4 5 0 20 0 2 2 0 1 0 4 2 10 0 0 113

10 นครศรีธรรมราช 40 24 6 13 29 15 1 34 17 7 5 96 5 2 16 0 0 7 6 0 33 2 1 359

11 พังงา 7 8 4 8 9 2 2 11 2 1 6 32 2 0 0 0 0 5 9 0 10 0 0 118

12 ภเูกต็ 4 2 1 0 2 1 0 0 2 0 0 15 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 35

13 ระนอง 13 10 4 1 3 0 1 5 7 2 0 13 0 0 1 0 2 0 4 0 2 0 0 68

14 สุราษฎร์ธานี 28 19 9 2 5 1 2 20 47 8 1 70 3 2 0 4 0 6 11 0 15 0 3 256

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

ที่

รวม

ขอ้มูล ณ วนัที ่30 มีนาคม 2564

รายงานสรุปจ้านวน ศพก. เครือขา่ย ระดบัจงัหวดั

จงัหวดั

ประเภทของศูนยเ์ครือขา่ย

รวม

ส้านักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่5 จงัหวดัสงขลา
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บัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก. 
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โซน x y

1 เมอืงตรัง 1 สหกรณ์การเกษตรเมอืงตรัง จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ีม่.1 ต าบลทับเทีย่ง อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 0 0 0 นายเอกชัย เพ็งภาจร

2 2 ต าบลนาพละ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลนาพละ อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 573072 838008 นายสานิต ด้วงสุข

3 3 ต าบลบ้านควน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านควน อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 569537 831362 นางพูลสุข พิทยาสุนทร

4 4 ต าบลนาบินหลา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนาบินหลา อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 นางสาวสมพิษ รงรักษ์

5 5 ต าบลควนปริง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลควนปริง อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 นายสุริน สิริรักษ์

6 6 ต าบลนาโยงใต้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาโยงใต้ อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 575646 835933 นายสมบูรณ์ เพชรดี

7 7 ต าบลบางรัก ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่6 ต าบลบางรัก อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 562481 835314 นางปทุมชาติ ด าคง

8 8 ต าบลโคกหล่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 นางศรีนวล เกดิแกว้

9 9 ต าบลนาโต๊ะหมงิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลนาโต๊ะหมงิ อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 559292 834745 นายทวีป สูงสุทธิ์

10 10 ต าบลหนองตรุด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 558204 838850 นายเจริญ ธรรมสุทธิไพศาล

11 11 ต าบลน  าผุด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลน  าผุด อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 583675 849622 นายสวัสด์ิ เกื อลาว

12 12 ต าบลนาตาล่วง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 566324 837892 นายอดุม แพงมี

13 13 ต าบลบ้านโพธิ์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 572639 844218 นายสนอง เสนี

14 14 ต าบลนาท่ามเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 566321 846069 นายวิรัตน์ กาญจนพรหม

15 15 ต าบลนาท่ามใต้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง 47 559790 844911 นางสาวสุดชดา สุดสิริ

16 กนัตัง 1 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลควนธานี อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 561283 829687 นายประนอม รักจริง

17 2 แปรรูปผลิตภณัฑ์จากต้นจาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 559955 822915 นางนางโชคดี ผลิผล

18 3 ผึ งโพรง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 561793 826617 นายพีรศักด์ิ หมาดเด็น

19 4 ผสมผสานด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 558652 819635 นายสุดดิน ซาชา

20 5 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลวังวน อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 561036 814363 นายประเสริฐ วรรณแสงทอง

21 6 แปรรูป ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลวังวน อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 561390 813642 นางสุจนิต์ ไขริ่น

22 7 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกนัตังใต้ อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 556419 815578 นายสุรัญ บุญพรหม

23 8 ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลโคกยาง อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 558077 830792 นายอาคม โชติกมาศ

24 9 การเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโคกยาง อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 553351 830856 นายสมจติ สังขท์อง

25 10 ปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลคลองลุ อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 554326 823929 นายมโีชคชัย ชลหาญ

26 11 การเพาะเหด็ อืน่ๆ หมูท่ี่4 ต าบลยา่นซ่ือ อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 0 0 นายเรวัติ ศรีประสิทธิ์

27 12 ปาล์มน  ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลยา่นซ่ือ อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 559056 828799 นายเจตน์ สีดี

28 13 การจดัการดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่8 ต าบลบ่อน  าร้อน อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 552863 822616 นายสนิท ดวงเดือน

29 14 บัญชี ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่7 ต าบลบ่อน  าร้อน อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 548647 818520 นายทรงเกยีรติ แสงแวว

30 15 แปรรูปน  าตาลจาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลบ่อน  าร้อน อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 556130 822235 นายยโุสบ วัลแอ

31 16 ด้านเกษตรทฤษีใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบางสัก อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 544178 818032 นายสมบูรณ์ มากเขยีว

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
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32 17 ด้านการเลี ยงผึ งโพรงไทย อืน่ๆ หมูท่ี่5 ต าบลบางสัก อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 545814 814444 นายนรินทร์ เอง้ฉว้น

33 18 ด้านยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลนาเกลือ อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 551102 807588 นายสิ ม หลีเอบ

34 19 การปรับปรุงบ ารุงดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 543646 799924 นายธีระยทุธ เอง้ฉว้น

35 20 การจดัการดิน-ปุย๋ (ศดปช.) ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลคลองชีล้อม อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 563756 822988 นายวีรศักด์ิ สองเมอืง

36 21 ด้านวนเกษตร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลคลองชีล้อม อ าเภอกนัตัง จงัหวัดตรัง 47 563806 823123 นายขนัดภสั แกว้ลาย

37 ยา่นตาขาว 1 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลยา่นตาขาว อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวัดตรัง 47 574506 815654 นางโสรนาท อยูอ่ าไพ

38 2 ด้านประมง (ปลาสวยงาม) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลหนองบ่อ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวัดตรัง 47 581402 820063 นายอนุสรณ์ นวะกะ

39 3 ด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนาชุมเหด็ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวัดตรัง 47 586673 826067 นายหนูอิม่ ปานนิล

40 4 ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาชุมเหด็ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวัดตรัง 47 584832 827417 นายไม ไกรสุทธิ์

41 5 ด้านไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลนาชุมเหด็ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวัดตรัง 47 583066 822663 นายจติต์ ช่วยทอง

42 6 ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวัดตรัง 47 583077 815962 นายณัฐวุธ สังขาว

43 7 ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลในควน อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวัดตรัง 47 581434 818325 นายวีรยทุธ เกา้เอี ยน

44 8 ด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโพรงจรเข ้อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวัดตรัง 47 586021 823451 นายสนิท ชูคง

45 9 ด้านปาล์มน  ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลทุง่กระบือ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวัดตรัง 47 571690 812459 นายสมพงค์ ไพบูลย์

46 10 ด้านแมลงเศรษฐกจิ (การเลี ยงผึ ง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่4 ต าบลทุง่ค่าย อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวัดตรัง 47 573241 825387 นายสุธน ง่วนสน

47 11 ด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเกาะเปียะ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวัดตรัง 47 575965 826062 นางสาวกลัยา นิม่ละมยั

48 ปะเหลียน 1 ต าบลท่าขา้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 578059 796162 นายสุรพล ทองดี

49 2 ต าบลทุง่ยาว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทุง่ยาว อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 583582 798555 นายสมคิด แซ่โค้ว

50 3 ต าบลปะเหลียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 590192 812909 นายเสาข ีทับเทีย่ง

51 4 ต าบลปะเหลียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่11 ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 590894 808871 นายอดิเรก คงวิทยา

52 5 ต าบลปะเหลียน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 585966 809897 นายพรชัย ชั นสกลุ

53 6 ต าบลปะเหลียน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 590146 809330 นายสิทธิ์ เต้งชู

54 7 ต าบลปะเหลียน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 590675 809438 นางเมตตา คงวิทยา

55 8 ต าบลปะเหลียน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 593131 810281 นายอรรถ คงวิทยา

56 9 ต าบลบางด้วน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลบางด้วน อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 579006 812135 นายสวัสด์ิ พลสังข์

57 10 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่162/1 ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 574362 808860 นายศักราช จ าปา

58 11 ต าบลบ้านนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 575250 806664 นายประกาศ โต๊ะด า

59 12 ต าบลสุโส๊ะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 578749 799928 นายจรัส บวชชุม

60 13 ต าบลสุโส๊ะ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 574722 801401 นายสุวิทย ์สรรเพ็ชร

61 14 ต าบลลิพัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลลิพัง อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 583562 795178 นายทศพล พายพั

62 15 ต าบลเกาะสุกร ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 566925 783693 นายสามารถ หลงหล า
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63 16 ต าบลท่าพญา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 574022 811743 นางสุนิดา สุวรรณหงส์

64 17 ต าบลแหลมสอม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง 47 582903 805848 นายเสวก เพ็ชรเพ็ง

65 สิเกา 1 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตปาล์มน  ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 535099 858328 นายสุนทร แซ่เลี ยว

66 2 ศูนยเ์ครือขา่ยการปลูกผักไร้ดิน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 537588 837119 นายยทุธพล ช่วยสง

67 3 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 530326 847485 นายเสถยีร ทิพยท์อง

68 4 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตผักไฮโดรโปนิก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 535576 846040 นายประยทุธ หลู่หล่ า

69 5 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 538096 845025 นางจติติมา อนุันตา

70 6 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านสหกรณ์การเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่9 ต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 535455 846809 นายถนอมเกยีรติ ยิง่ฉว้น

71 7 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการเลี ยงโคเนื อ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 533627 859324 นายวิมลวิชญ์ พูลเสน

72 8 ศูนยเ์ครือขา่ยเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 537640 861318 นายสนอง ยอ้ยคุณา

73 9 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตปาล์มน  ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 535099 858327 นายเกษม เกลือมผีล

74 10 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดินปุย๋ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 0 0 นายสมศักด์ิ ออ่นน้อม

75 11 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 545782 834782 นายประเสริฐ แสงศรีจนัทร์

76 12 ศูนยเ์ครือขา่ยด้ายปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลนาเมอืงเพชร อ าเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 47 548777 834782 นายกมลศิลป์ คีรีรัตน์

77 หว้ยยอด 1 สหกรณ์การเกษตรหว้ยยอด จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่431/14-15 ต าบลหว้ยยอด อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 569211 861581 นายสมพงษ์ ทองดียิง่

78 2 ศูนยผ์ลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลหนองช้างแล่น อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 565372 867554 นายประพันธ์ วิมลเมอืง

79 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลบางดี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 552364 859970 นายชยนัต์ รอดชู

80 4 การท าเกษตรผสมผสานในเขตปฏรูิปทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบางดี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 557119 869354 นายวิโรจน์ ศรีสมจติร

81 5 ด้านการผลิตปาล์ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลบางกุง้ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 551137 858057 นายสมโชค สุขเสน

82 6 ศูนยผ์ลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่9 ต าบลเขากอบ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 562494 863695 นายสุวรรณ เขตตะเคียน

83 7 ด้านประมง (การเลี ยงปลาในกระชัง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลท่างิ ว อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 551137 858057 นายจรัญ ไขค่ล้าย

84 8 ศูนยจ์ดัการดิน-ปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 551585 855301 นายแฉล้ม ประมวลศิลป์

85 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 551585 855301 นายแฉล้ม ประมวลศิลป์

86 10 การผลิตขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 554786 854352 นายประเด็น พงษ์มาก

87 11 ด้านการเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนาวง อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 554113 855914 นายประวิทย ์ชูเศษ

88 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลในเตา อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 581041 869003 นายสิทธิชัย ฑีฆะ

89 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลวังคีรี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง 47 556192 867443 นางนันทพร พลเดช

90 วังวิเศษ 1 ต าบลเขาวิเศษ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่74/1 ม.19 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 551004 851837 นายจติร อั นทอง

91 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนอ าเภอวังวิเศษ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 551454 847161 นายบุญครอง เทพพูลผล

92 3 ต าบลเขาวิเศษ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 548563 844825 นายกมล คงอนิแกว้

93 4 ต าบลเขาวิเศษ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 551757 847713 นายเสนีย ์ค าเสมอ
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94 5 สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่270 ม.4 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 551448 847146 นายเอกพงศ์ ชัยพล

95 6 ต าบลวังมะปราง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่291 ม.4 ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 544340 847428 นายสนิท เทพพูลผล

96 7 ต าบลวังมะปราง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่38 ม.6 ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 542882 843772 นางบุญรัตน์ ช่วยธานี

97 8 ต าบลอา่วตง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่155 ม.2 ต าบลอา่วตง อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 539363 868491 นายสัมพันธ์ อนิทร์ฤทธิ์

98 9 ต าบลอา่วตง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่291 ม.7 ต าบลอา่วตง อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 539836 870728 นายประยรู หนูเหมอืน

99 10 ต าบลอา่วตง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่235 ม.1 ต าบลอา่วตง อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 541608 868274 นายสุวัฒ นุชมว่ง

100 11 ต าบลอา่วตง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลอา่วตง อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 543501 865933 นายเทีย่ง ชุมอกัษร

101 12 ต าบลท่าสะบ้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่140 ม.4 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 558677 850040 นายวิวัฒน์ พูดเพราะ

102 13 ต าบลท่าสะบ้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่35 ม.2 ต าบลท่าสะบ้า อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 555678 847723 นายมารวย นุย้ขาว

103 14 ต าบลวังมะปรางเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่195 ม.3 ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 547656 855737 นายสวัสด์ิ ทองค า

104 15 ศูนยเ์ครือขา่ยต าบลวังมะปรางเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่209 ม.1 ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 545360 856156 นางจไุรรัตน์ เพ็งพิศ

105 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอวังวิเศษ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จงัหวัดตรัง 47 545156 854132 นายชิต สุขเสน

106 นาโยง 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลนาโยงเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 577369 836469 นางณัฐยมน พุฒนวล

107 2 ศูนยเ์ครือขา่ย ต าบลช่อง (การปลูกพริกไทยพุม่) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 582524 832624 นายสมนึก ฉดิปลอด

108 3 การจดัการปาล์มน  ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 585050 833736 นายสถติย ์ร านา

109 4 ศูนยเ์ครือขา่ย การปลูกพริกไทยบ้านต้นเหรียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 578545 837448 นางวิกานดา เยาว์ด า

110 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริต าบลละมอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 577516 836671 นายอ านวย นวนทอง

111 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริต าบลโคกสะบ้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 576871 827195 นายวิศาล ศิริพันธ์

112 7 ศูนยเ์ครือขา่ย การผลิตขา้วครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลนาหมืน่ศรี อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 576889 840391 นางปลด คงฉาง

113 8 ศูนยเ์ครือขา่ย การจดัการไมผ้ลครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลนาหมืน่ศรี อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 0 0 นายนาวี จนัทร์กระจา่ง

114 9 ศูนยเ์ครือขา่ย การท านาเชิงอนุรักษ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลนาหมืน่ศรี อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 0 0 นายเกยีรติศักด์ิ ศรีทองเทีย่ว

115 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนนาขา้วเสีย ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลนาขา้วเสีย อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 580358 834440 นายสมพร อาสาช านาญ

116 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านนาปด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาขา้วเสีย อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 578585 831775 นายธินะรัตน์ หนูแกว้

117 12 ศูนยเ์ครือขา่ย การจดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลนาขา้วเสีย อ าเภอนาโยง จงัหวัดตรัง 47 0 0 นายกฤษฎา มัง่สูงเนิน

118 รัษฎา 1 การเลี ยงกบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่13 ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 47 565817 874326 นายโกมล บุญส่ง

119 2 การปลูกพืชร่วมยาง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 47 567008 879058 นายปราโมทย ์ไชยมณี

120 3 พริกไทย ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 0 0 0 นายบุญฤทธิ์ ศักด์ิวรากลุ

121 4 การเลี ยงปลาในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 47 นายมนพ นกแกว้

122 5 การเลี ยงปลาในกระชัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลคลองปาง อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 47 571519 878836 นายประคอง นมจนัทร์

123 6 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลคลองปาง อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 0 0 0 นายประพิน ชูบุญศรี

124 7 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลคลองปาง อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 0 0 0 นายวิรัตน์ ไหมศรี
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ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัตรัง

125 8 การเลี ยงไกพ่ื นเมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลคลองปาง อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 47 นายประเสริฐ จติรเพชร

126 9 การเลี ยงโคพันธ์ุดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 0 577108 883247 นายสุรินทร์ พรายชนะ

127 10 การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนองบัว อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 47 578769 882767 นางสมยั ศักด์ิศรี

128 11 การเลี ยงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 47 572741 869223 นายวินิจ ขนัแกล้ว

129 12 การปลูกทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 47 573751 879396 นายมานิตย ์สุวรรณรัตน์

130 13 การเลี ยงโคพันธ์ุดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 47 576761 878309 นายเกยีรติศักด์ิ ราชเดิม

131 14 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จงัหวัดตรัง 0 0 0 นายโกมนิทร์ ไชยมณี

132 หาดส าราญ 1 ต าบลหาดส าราญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่9 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 47 565138 800560 นายณรงค์ชัย ชูเพ็ง

133 2 ต าบลหาดส าราญ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 47 563427 798028 นางกชพร รอดทองสุข

134 3 ศจช. ต าบลหาดส าราญ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 47 561903 799970 นายธนวัต รอดสุด

135 4 ต าบลหาดส าราญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 47 559617 799747 นางเกษร ณ พัทลุง

136 5 สหกรณ์การเกษตรหาดส าราญ จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่9 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 47 564217 800144 นายนิคม เดิมหล่ิม

137 6 ต าบลหาดส าราญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 47 564359 798328 นายวรวิทย ์อนิเดีย

138 7 ต าบลบ้าหวี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ้าหวี อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 47 568340 806458 นางปาวิณี หอยสกลุ

139 8 ศดปช. ต าบลบ้าหวี ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลบ้าหวี อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 47 565945 802938 ว่าทีร้่อยตรีโชติรัตน์ ชุมสกลุ

140 9 ศจช.ต าบลบ้าหวี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลบ้าหวี อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 47 569000 801160 นายสุเทพ นิรันรัตน์

141 10 ต าบลตะเสะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 47 565477 794399 นายยทุธนา บุญงาม บุญงาม

142 11 ต าบลตะเสะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จงัหวัดตรัง 47 564321 795600 นายเบญจพล เหลือแดง
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โซน x y

1 เมอืงนราธิวาส 1 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋หมกับ้านโคกโก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลล าภ ูอ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 810179 702891 นายด า คงสวัสด์ิ

2 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตลองกอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลล าภ ูอ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 810179 702891 นางดม คงสวัสด์ิ

3 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรธรรมชาติจงัหวัดนราธิวาส ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 806019 705617 นายอบัดุลรอแม เจะ๊ยิ

4 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 807900 701759 นายดือเลาะ อาแว

5 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานสวนศิริรัตน์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 813794 704723 นายพรหมศิริ อนิราช

6 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 814107 704784 นางนราพร ยะทัง

7 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโพธิ์ทอง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 822544 702596 นายสุวิตน์ พูลเทพ

8 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 820058 706833 นางสาววาสนา ภูท่ับทิม

9 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 815966 708772 นายด า หะยะมนิ

10 10 ศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 813317 707821 นางสาวชาคริยา วิววรวงษ์

11 11 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกพ่ืน้เมอืงบ้านโพธิ์ทอง 1 ต าบลกะลุวอเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 0 0 นายประภสัสร ตุนาคุณ

12 12 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ขบ่้านโพธิ์ทอง 2 ต าบลกะลุวอเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 0 0 นางอาภาพรรณ ไชยแกว้

13 13 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกไ่ขบ่้านสปอม ต าบลกะลุวอเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่13 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 0 0 นายมาหะมะนูรี มามุ

14 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 822094 702881 นายเพณ จ ารัส

15 15 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 804929 718722 นายมานพ จีคี่รี

16 16 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลโคกเคียน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 นายมานพ จีคี๋รี

17 17 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 47 815374 708599 นางเจะปูรอ บินหะมะ

18 ตากใบ 1 SMART FARM ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 47 829448 698022 นายมนู เนือ้น้อย

19 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ในเขตปฏรูิปทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 47 826139 694946 นางแอว สุวรรณศิลป์

20 3 ศูนยเ์รียนรู้การท าไร่-นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 47 829595 696995 นางสาวสุจติรา สุขศรีแดง

21 4 แปลงใหญ่ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 168960 688132 นายสิทธิ์ อนิทภาพ

22 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลพร่อน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 168960 688132 นายสิทธิ์ อนิทภาพ

23 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านโคกอฐิ-โคกใน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 168867 688167 นางหมอ๋ง ทองเตรือ

24 7 ศูนยส่์งเสริมและผลิตขา้วชุมชนบ้านโคกยาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 171592 685617 นายด ารงค์ จนัทร์แท้

25 8 ศูนยเ์รียนรู้การท าไร่-นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 171869 686484 นางสาวปัทมาลักษณ์ ทองบุญ

26 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลศาลาใหม่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 169122 693933 นายวัชรพล พรหมสกลุ

27 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลศาลาใหม่ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 169122 693933 นายประสิทธิ์ รัตนมณี

28 11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบางขนุทองพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลบางขนุทอง อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 47 829251 691354 นางประนอม พรมเจยีม

29 12 ศูนยเ์รียนรู้การท าไร่-นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบางขนุทอง อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 168119 689043 นายเดช มนิทการต์

30 13 วิสาหกจิชุมชนศูนยข์า้วชุมชนบ้านเกาะสะท้อน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลเกาะสะท้อน อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 174341 686751 นางสาวอจัฉรา เล่าเลิศ

31 14 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรขา้วซ้อมมอืบ้านบอฆอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 174187 684940 นางมา ลูกจนัทร์

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันราธิวาส

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันราธิวาส

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

32 15 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ในเขตปฎรูิปทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 171605 680256 นายเจะ๊เล๊าะ สือนิ

33 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาส 48 171902 681820 นายแป แลดไธสง

34 บาเจาะ 1 ศูนยเ์รียนรู้เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 792268 719950 นายรอพี เจะแต

35 2 กลุ่มเเมบ่้านเกษตรกรบ้านเเปะบุญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 793165 721509 นางคอลีเยาะ เจะ๊เยง็

36 3 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานบ้านบือเจาะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 795359 719516 นายนูรอดิง สาเเละ

37 4 ศูนยเ์รียนรู้เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตลองกองคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 นายกามาลุกดิน ลีมะ

38 5 ศูนยก์ารเกษตรพอเพียงบ้านตะโละมาเนาะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 793424 718663 นายยาฮยา ปะดอ

39 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านกาเยาะมาตี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลกาเยาะมาตี อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 792474 724197 นางพอตีเมาะ หะเดร์

40 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนกาเยาะมาตี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกาเยาะมาตี อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 0 0 นายวาย ิสอนิ

41 8 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคบ้านเชิงเขา ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 0 0 นางแสงจนัทร์ วังแกว้

42 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านตะโละตา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 786450 730469 นายต่วนยะลา รายอคารี

43 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านเชิงเขา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 785655 730725 นายกอ้งเกยีรติ วังแกว้

44 11 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชนบ้านตะโละตา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 786450 730469 นายต่วนยะลา รายอคารี

45 12 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรพอเพียงบ้านมาแฮ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 786300 730313 นายอาแว บิง

46 13 แปลงใหญ่มะพร้าวบ้านมาแฮ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่11 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 790776 729270 นายอบิรอฮีม มาหามะ

47 14 ศูนยคั์ดแยกผลไมชุ้มชนอ าเภอบาเจาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 นายต่วนยะลา รายอคารี

48 15 แปลงใหญ่ลองกองต าบลปะลุกาสาเมาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 นายนิวัติ ไชยโป

49 16 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านเชิงเขา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 นางพร้ิง รามเมอืง

50 17 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านมาแฮ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 791094 728639 นายอบัดุลการิม โต๊ะเด็ง

51 18 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลบาเระเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 791831 727170 นายอบัดุลเราะหม์นั มาฮามะ

52 19 ศูนยเ์รียนรู้เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขา้วนาปี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 793092 725164 นายอสุมนั ยโูซะ

53 20 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบาเระเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 791690 727034 นายนาซอรี ยเีซ็ง

54 21 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนับ้านบาเร๊ะใต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 796407 724916 นายซุลกฟิลี มะดีเยาะ

55 22 ศูนยเ์รียนรู้เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 นายการียา ซู

56 ยีง่อ 1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มขยายพันธ์ุพืชบ้านคอลอแว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 800839 702283 นายอบัดุลวาฮิด วาโร๊ะ

57 2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงชันโรงเพือ่การอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพแบบวิถเีศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 798267 707315 นายมหูมัมดัซัมซูดิน เซ็นมาด

58 3 กลุ่มชาวสวนยางบ้านกาบุ๊ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 798031 704810 นายมะสดี ดาเลาะ

59 4 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่8 ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 804310 707520 นายนายสมภพ สุขสุพันธ์

60 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลละหาร ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 803828 707830 นายผาด สุขสุพันธ์

61 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(หลัก) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 801161 706604 นายบือราเฮง ยานยา

62 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรีย ์Q1 ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลจอเบาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 797760 707512 นายลุกมาน มามะ
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันราธิวาส

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

63 8 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนากอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลจอเบาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 794330 705818 นางสาวอรุณี ยะโย

64 9 ศูนยเ์รียนรู้พืชผักปลอดภยับ้านปาลอบูเกะ๊ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลลุโบะบายะ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 794918 710410 นายมะสารีปา วาเงาะ

65 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกจิพอเพียงต าบลลุโบะบายะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลลุโบะบายะ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 795421 710873 นายนายอาเรส หะมะ

66 11 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านก าปงบูเกะ๊ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลลุโบะบายะ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 795342 710316 นายอดุลยเ์ลาะห ์ลาสารี

67 12 ศูนยบ์ริการและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลลุโบะบายะ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 795587 711191 นายดือมานะ มงิ

68 13 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้าน ลุโบะดาโต๊ะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลลุโบะบือซา อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 801207 711193 นายนายมะรอพา ปิยะปิ

69 14 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนต าบลตะปอเยาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 794396 713074 ร้อยตรีศิริ เกตุกิง่

70 15 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านบลูกา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 795926 713752 นายอาแว หสููดู

71 16 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์จากนมแพะบ้านบูเกะบากง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยีง่อ จงัหวัดนราธิวาส 47 796656 715235 นางสุไฮลา แสงจนัทร์

72 ระแงะ 1 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงผ้ึงชันโรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ีม่.3 ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 803938 697539 นายมะนุซทรา ดือราแม

73 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านโต๊ะเปาะฆะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีม่.10 ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 800751 698409 นายอบัดุลกอเดร์ อบัดุลลาเต๊ะ

74 3 ศูนยเ์รียนรู้การท่องเทีย่วเชิงเกษตรและเกษตรผสมผสานต าบลตันหยงมสั ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ีม่.3 ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 805193 699192 นางน้อย พุฒยนื

75 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านไทย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ีม่.3 ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 803405 697842 นายเฉลิมเกยีรติ เสาร์เพชร

76 5 ศูนยเ์รียนรู้กาแฟอาราบิกา้ไร่แสนสุข ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 801865 697689 นายบัญชา แสนสุข

77 6 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการดินปุย๋ชุมชน การผลิตลองกองคุณภาพและเกษตรผสมผสาน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ีม่.3 ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 803387 697853 นายประทีป ทิตพุฒ

78 7 ศูนยเ์รียนรู้อฟัฟาน ฟาร์มเหด็ (ศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหมอ่ าเภอระแงะ) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลตันหยงมสั อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 804873 699495 นายอฟัฟาน วามะ

79 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตและการตลาดสละอนิโดคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ีม่.3 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 809720 698173 นายสุรัตน์ พรหมแกว้

80 9 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และการท าปลาดุกแดดเดียว ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ีม่.5 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 806199 693156 นางศรีลัย ชื่นบาน

81 10 ศูนยเ์รียนรู้การท าไมก้วาดและผลิตภณัฑ์จากไมไ้ผ่บ้านทุง่เกร็ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ีม่.4 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 810589 697452 นายแกว้ ไชยแดง

82 11 ศูนยเ์รียนรู้การท าถงุมอืผ้าเคลือบน้ ายางพาราบ้านป่าไผ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ีม่.5 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 806710 692676 นางญาณิศา สามคัคี

83 12 ศูนยเ์รียนรู้การท าสบูแ่ละผลิตภณัฑ์จากสมนุไพรบ้านทุง่เกร็ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ีม่.4 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 810382 697410 นางอาภาภรณ์ ลอยเมฆ

84 13 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียแ์ละเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีม่.6 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 808689 694589 นายซายมงิ บือราเฮง

85 14 ศูนยเ์รียนรู้การท านาขา้วพันธุ์พืน้เมอืงบ้านไอร์ปาเซ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ีม่.8 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 804840 691017 นายไรนุง สาและ

86 15 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกแกว้มงักรร่วมในสวนลองกองต าบลตันหยงลิมอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ีม่.3 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 809206 697492 นายคงเพ็ชร ไชยคง

87 16 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกและขยายพันธุ์สละอนิโดร่วมในสวนลองกอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ีม่.3 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 809259 697555 นายวิศิษยศั์กด์ิ ไชยแกว้

88 17 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตลองกองคุณภาพและเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ีม่.3 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 808019 696367 นายพันธ์ ไชยแกว้

89 18 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตลองกองและสละอนิโดคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ีม่.3 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 809017 696633 นางเสริม แดงเอยีด

90 19 ศูนยเ์รียนรู้เร่ืองการเล้ียงวัวขนุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ีม่.6 ต าบลบองอ อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 805812 689082 นายบือราเฮง วานิ

91 20 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมบ่้านกาหนัว๊ะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีม่.5 ต าบลกาลิซา อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 795287 691152 นายมะซากรี มะแซ

92 21 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากส้มแขกบ้านปูโง๊ะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ีม่.1 ต าบลกาลิซา อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 797060 691691 นางสาวอานูรา มาทวี

93 22 ศูนยเ์รียนรู้การท านาขา้วพันธุ์พืน้เมอืงบ้านกาเด็ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ีม่.6 ต าบลกาลิซา อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 793770 690070 นายมะอซีอ ดือเร๊ะ
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94 23 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงนกกระทาและเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ีม่.2 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 798060 693198 นายซุลกพีลี เซะ

95 24 ศูนยเ์รียนรู้เร่ืองการปลูกปาล์มและเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีม่.2 ต าบลบาโงสะโต อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 797920 692058 นายมะยาลี สาและ

96 25 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านบาโงลูโบ๊ะอาแน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีม่.7 ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 792525 695840 นายอสุมาน ยาซิง

97 26 ศูนยเ์รียนรู้การขยายพันธุ์ลองกองซีโป ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 793027 694812 นายนัสรูดิง แป

98 27 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตลองกองซีโปและสละอนิโดคุณภาพบ้านซีโป ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ีม่.3 ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 793075 694822 นายกมุา มะแซ

99 28 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตลองกองซีโปคุณภาพและต้นแบบการจดัการตลาดรูปแบบใหมโ่ดยชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ีม่.3 ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 793056 694813 นายดอเล๊าะ โบสะอิ

100 29 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีม่.3 ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จงัหวัดนราธิวาส 47 787659 704440 นายมหูมดัรอสารี อาหะมะ

101 รือเสาะ 1 กลุ่มเล้ียงแพะบ้านนาดา ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 774449 707233 นายแวอารง สาและ

102 2 วิสาหกจิชุมชนตะโละฮูลู ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 778511 711923 นางสาวอานี วามงิ

103 3 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงโคเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 752663 693612 นายบาสรี มะเซ็ง

104 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านซือเลาะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 770811 704626 นายอาเด๊ะแว หะยหีะมะ

105 5 เกษตรผสมผสานบ้านมะนังปันยงั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลสามคัคี อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 784009 710954 นายสะมะแอ ลาโละซู

106 6 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงบ้านอนีอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 786594 702670 นายอบัดุลรอนิง หะมะ

107 7 เกษตรผสมผสานบ้านพงยอืติ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลลาโละ อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 782096 699770 นายอบัดุลเลาะห ์ยมีะยี

108 8 ศูนยคั์ดแยกผลไมชุ้มชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลรือเสาะออก อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 779262 708236 นายนูรูดิง มะแซ

109 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนเครือขา่ย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 768765 677970 นายมะบักกรี เจะเลาะ

110 10 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลผลิตบ้านไอร์จาดา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 768662 698230 นายอดุลย ์โตะลู

111 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่2 ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 774114 695810 นายคอซือมงิ แตบาตู

112 12 กลุ่มปลูกพืชไร่บ้านตาเปาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 783986 717161 นายมะยโูซะ มะเกะ

113 13 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงไกพ่ืน้เมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ จงัหวัดนราธิวาส 47 782544 715958 นายหะรงค์ ดอสะ

114 ศรีสาคร 1 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาคุณภาพกาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ีม่.5 ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 781404 686569 นางวันดี ไชยประเสริฐ

115 2 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาคุณภาพทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 780521 687046 นายแจง้ อนิทิมา

116 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงตะมะยงู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตะมะยงู อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 776951 697872 นายรุ่งโรจน์ เหลืองรุ่งทรัพย์

117 4 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาคุณภาพลองกอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลตะมะยงู อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 776429 694943 นางสาวเจะ๊พารีด๊ะ สุหลง

118 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรผสมผสานบ้านลูโบ๊ะบาตู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลตะมะยงู อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 779605 696214 นายฮามะรอยาลี กาเระ

119 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 772449 686275 นางสาวตูแวเยาะ กจูิ

120 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านปาหนัน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 779798 676307 นายมะยโูซะ ดาโละ

121 8 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านปาหนัน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 772385 686348 นายมะยโูซะ ดาโละ

122 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรผสมผสานบ้านไอร์ตืองอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 773014 686110 นางตูแวเยาะ กจูิ

123 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 773660 685338 นายสะแปองิ ตอเยะ

124 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 781472 696528 นายราย ิเวาะและ
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จงัหวดันราธิวาส

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

125 12 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาคุณภาพลองกอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 780082 698489 นายอบัดุลเล๊าะ เร๊ะ

126 13 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาคุณภาพทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลเชิงคีรี อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 779817 698143 นายรอสาลาลี สาและ

127 14 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาคุณภาพทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ีม่.4 ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 767025 693300 นายประพันธ์ เพ็ชรพวง

128 15 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาคุณภาพทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลกาหลง อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 767859 688133 นายเอกชัย เพชรสวัสด์ิ

129 16 ศูนยเ์รียนรู้เฉพาะทาง การเล้ียงแพะเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 781134 684275 นายพรเทพ พัสมณีุ

130 17 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านไอร์แยง2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 779936 683105 นายมหูมัหมดัมสุตาเกม็ ยามา

131 18 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้ารไอร์แยง2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 779936 683105 นางสาวสิริกร ทองรมย์

132 19 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลศรีบรรพต อ าเภอศรีสาคร จงัหวัดนราธิวาส 47 781097 684221 นายพรเทพ พัสมนุี

133 แว้ง 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านเจะ๊เหม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 816406 656704 นายมฮัูมหมดั บิง

134 2 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้วโรงเรียนชาวนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 816406 656704 นายมฮัูมหมดั บิง

135 3 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตส้มโชกนุคุณภาพบ้านกวูา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 813298 658858 นายสตอปา ตาเละ

136 4 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตลองกองคุณภาพบ้านน้ าขาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 822779 662624 นายวินัย อนิทรักษ์

137 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานและท่องเทีย่วเชิงเกษตร ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 823545 661608 นางสาวสาวิตรี ว่องไว

138 6 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตส้มโชกนุคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลกายคูละ อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 822817 661890 นายวิวัฒน์ ว่องไว

139 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านสาวอ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลโละจดู อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 817569 643814 นายไชยวัฒน์ สุวรรณโณ

140 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานและกลุ่มผลิตภณัฑ์ธรรมชาติบ้านสาวอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโละจดู อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 817562 643861 นางปริศนา สุวรรณศักด์ิ

141 9 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมงัคุดคุณภาพบ้านเขาสามสิบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลโละจดู อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 816811 649086 นายสาย รัตนพงศ์

142 10 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงแพะ สัตว์ปีก และเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลโละจดู อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 815925 644004 นายมะอะฮูมอืรี ยนูุ์

143 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านยะหอ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลแมด่ง อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 816473 655038 นายมหู ามดัดาโอะ๊ อาแด

144 12 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพบ้านบาเละ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลแมด่ง อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 813810 651697 นายเจะ๊หลง เจะ๊อเูซ็ง

145 13 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงโค สัตว์ปีก และเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ีม่.4 ต าบลแมด่ง อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส 47 819459 651153 นายจรัิฏฐ์ ภทัราปฐวีวงศ์

146 สุคิริน 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงแบบเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 807999 654188 นางดารารัตน์ ประศรี

147 2 ศขช.บ้านไอตีมงุ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลมาโมง อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 801252 649297 นายอมร พรหมจนัทร์

148 3 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มเครือขา่ยแปลงใหญ่มงัคุด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 800640 657428 นายสุกรี ถิน่แกว้

149 4 ศูนยคั์ดแยกไมผ้ลต าบลสุคิริน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลสุคิริน อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 800699 657427 นายชัยวัฒน์ แกว้ด า

150 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลภเูขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 799669 645936 นายพันธ์ ต้ังอยู่

151 6 แปลงใหญ่มงัคุดต.ภเูขาทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลภเูขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 803455 643306 นายสหพัย ์ผินพิมาย

152 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มโรงปุย๋อนิทรียต์ าบลภเูขาทอง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลภเูขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 802606 644299 นายสุขศักดา แหลมทอง

153 8 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลภเูขาทอง อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 803410 648881 นายชอบ มาสิก

154 9 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มแปลงใหญ่เงาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลร่มไทร อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 803428 657428 นายเจะดุลเลาะ มามุ

155 10 แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ร่มไทร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลร่มไทร อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 803451 669279 นายเจะดุลเลาะ มามุ
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันราธิวาส

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

156 11 ศดปช.บ้านไผ่งาม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลร่มไทร อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 803234 664032 นายสมศักด์ิ สีนุน่

157 12 ศูนยคั์ดแยกไมผ้ลต าบลร่มไทร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลร่มไทร อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 805934 659373 นายวัลลภ สุขน้อย

158 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลร่มไทร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลร่มไทร อ าเภอสุคิริน จงัหวัดนราธิวาส 47 803234 664032 นางจนัทร์ทิพย ์สีนุน่

159 สุไหงโก-ลก 1 ศูนยเ์รียนรู้รวมใจเกษตรพอเพียงชุมชนทรายทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 47 828525 667653 นายวิชาญ จนัทร์เอบิ

160 2 ศูนยก์ารเรียนรู้การปลูกพืชผักไร้ดิน ( Hydroponics ) " สวนรวยสุข " ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี ่ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 47 827693 665289 นายธนัตถส์รณ์ จนัทร์วิลาศ

161 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอนิทรียอ์ าเภอสุไหงโก-ลก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 825445 665678 นายเมธี บุญรัตน์

162 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านกวาลอซีรา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 832020 670983 นายกามารูเด็น อบิรอฮิม

163 5 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงโคเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 831143 669613 นายอาแว บินบากา

164 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลปาเสมสั อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 168057 671388 นายอาปันดี อบัดุลหามิ

165 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงกลุ่มท านาบ้านบูเกะ๊ ต าบลมโูนะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลมโูนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 172143 673871 นายมาหามะสาบรี เจะ๊ดอเลาะ

166 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านลูโบ๊ะลือซง ต.มโูนะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลมโูนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 171506 674727 นายฮาแว หะมะ

167 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลมโูนะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลมโูนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 2E+06 674951 นายสมพร แสนค ามา

168 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านปูโยะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 169434 676703 นายสากรี เจะ๊หลง

169 11 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาคุณภาพลองกอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 47 168245 674783 นายมะเยง็ อาแว

170 12 ศูนยเ์รียนรู้ดด้านปศุสัตว์ 2562 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 47 170226 673112 นายซูกพีลี สารี

171 13 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ 2563 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 47 169949 677781 นางสาวนูรีดา วานิ

172 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านกแูบอแีก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 171062 679222 นางสาวเตือนใจ บุญชัย

173 15 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 169337 675288 นายดึก จนัทร์แท้

174 16 ศูนยคั์ดแยกผลไมชุ้มชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 169439 676489 นายดึก จนัทร์แท้

175 17 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏรูิปทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 48 676095 169993 นายจดั สระทองอนิทร์

176 18 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านโต๊ะเวาะ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 47 169337 675288 นายดึก จนัทร์แท้

177 สุไหงปาดี 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลปะลุรู อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 820339 675757 นายมฮู าหมดันูสรี เจะ๊ปอ

178 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิ ภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 821486 677745 นายธนาธิป พรหมชื่น

179 3 ศูนยเ์รียนรู้การท าเกษตรแบบผสมผสานต าบลสุไหงปาดี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 818233 681784 นายบุญสม ลีนิล

180 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 821646 681097 นายชิต รัตนบุญโน

181 5 ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชนบ้านแซะ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 821646 681097 นายชิต รัตนบุญโน

182 6 ศูนยเ์รียนรู้ลองกองคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 821007 678530 นายธีรชัย คงทอง

183 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 821420 682915 นายณรงศักด์ิ เมฆรัตน์

184 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 822856 692589 นายอานูวา กาเซ็ง

185 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมงัคุดคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลโต๊ะเด็ง อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 0 0 นายวัชระ เลิศภทัรกจิ

186 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลโต๊ะเด็ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโต๊ะเด็ง อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 815131 666170 นายใหญ่ดี ดือราแม
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

187 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 814381 665019 นายมาหามะ อาแวกอืแฉะ

188 12 ศูนยเ์รียนรู้ท านาบ้านยะลูตง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 818656 663033 นายสุไลมาน ยาโม

189 13 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปอาหาร อ าเภอสุไหงปาดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 818452 668290 นางกสัมะห ์แวหามะ

190 14 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิ ภาพการผลิตไมผ้ลคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 0 0 0 นายปาะตะห ์มะสาอุ

191 15 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านกวูา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลริโก ๋อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 0 0 0 นายสุไลมาน มซูอ

192 16 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักเสริมรายได้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 0 0 0 นายพงศ์พิสุทธิ์ ญาติมณี

193 17 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลกาวะ อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 47 818021 667358 นายดรอแม เจะ๊เด็ง

194 จะแนะ 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านบือแต ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 795933 677718 นายบือรอเฮง สาอุ

195 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านยารอ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 800363 676914 นางรอพีอะ บาฮา

196 3 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก (นายซูฮัยม ีสาเมาะ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 6.1251 101.7 นายซูฮัยม ีสาเมาะ

197 4 แปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 795914 683340 นายอาลี สะมะแอ

198 5 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก (นายอาย ุมซูอ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 6.164 101.69 นายอาย ุมซูอ

199 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลผดุงมาตร ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 804332 674242 นายอดุลชัย มนีา

200 7 ศูนยเ์รียนรู้แปลงตัวอยา่งการเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 799649 681203 นางสาวฮัสนะ เจะ๊ดือราแม

201 8 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรปักจกัรบ้านเมา๊ะตาโกะ๊ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่4 ต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 804138 675175 นางซัลเมา๊ะ ดารอมะ

202 9 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก (ฮัสน๊ะ เจะ๊ดือราแม) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 6.1555 101.71 นางฮัสน๊ะ เจะ๊ดือราแม

203 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมขนบ้านไอรืบือแต ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 785551 669755 นายเจริญ เกดิกญัโณ

204 11 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนัต าบลช้างเผือก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 784728 669972 นายเจริญ เกดิกญัโณ

205 12 แปลงใหญ่ลองกองต าบลช้างเผือก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 794825 664144 นายสมพร นิลพัฒน์

206 13 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านไอร์บือแต ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 47 784225 669861 นางสุพิน นวลทะวัน

207 เจาะไอร้อง 1 กลุ่มส่งเสรืมอาชีพเกษตรกรเศรษฐกจิชุมชน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 811735 960231 นายอายบุ ลือแมะ

208 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบุ้านกอืรง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 812980 690194 นายมะรุสลี กอืแน

209 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโคก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 812928 693549 นางสาวเจะ๊ซง หะยเีจะ๊อะมะ

210 4 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมงัคุดคุณภาพอ าเภอเจาะไอร้อง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 812493 690124 นายมหามะนอซอรี เปาะจิ

211 5 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้วบ้านโคก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 812809 693177 นายสุดิน แซวานิ

212 6 กลุ่มเพาะเล้ียงและแปรรูปสัตว์ปีก ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 811299 687816 นายซูลกฟิลี แวยโูซ๊ะ

213 7 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตสละอนิโด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 814994 685355 นางรีฮา ยโูซ๊ะ

214 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตการผลิตลองกองคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 815046 685528 นางซูไรดา อมูา

215 9 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 814703 688249 นายอสิมาแอล หะยโีอะ

216 10 ศูนยจืดัการศัตรูพืชชุมชนฟาร๋มตัวอยา่งบ้านเจาะเกาะ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 811446 389039 นางเพ็ญนภา กล่ินพิทักษ์

217 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูฟืชชุมชนบ้านบูเกะกอืจิ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 814938 687262 นายตาลมซีี มามะ
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดันราธิวาส

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

218 12 วิสาหกจิชุมชนมงิทุเรียนกวน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลบูกติ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 812435 676008 นางรอหะนี สาแม

219 13 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกมะพร้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 819679 688397 นายมหุามะ บอเถาะ

220 14 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปาล์มน าุมนัเพือ่ลดต้นทุนการผลิต ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 818008 692015 นายมนตรี รับไทรทอง

221 15 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตปาล์มน้ ามนัคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 818044 691737 นายมะกตา ยโูซีะ

222 16 ศูนยเ์รียนรู้การท าการเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 817105 688797 นายสะตอปา มามะ

223 17 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 815177 690379 นายไซมงิ ดือราแม

224 18 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลมะรือโบออก ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวัดนราธิวาส 47 818008 692015 นายมนตรี รับไทรทอง
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โซน x y

1 เมอืงปัตตานี 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เศรษฐกจิพอเพียง) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบานา อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 753850 758829 นายมฮูามะยา สาและ

2 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เศรษฐกจิพอเพียง) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตันหยงลุโละ อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 754381 760049 นายมะหะมดั บินยโูซะ

3 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลคลองมานิง อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 754757 758973 นางเสาเดาะห ์มามะ

4 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลกะมยิอ อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 755991 757848 นายอบัดุลราเซะ เจะและ

5 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ผักสวนครัว) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบาราโหม อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 756234 760773 นายอเูซ็ง เบญนูรุดดีน

6 6 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชนบ้านกาฮง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 746040 755301 นายนายอาสือมงิ บูโยะ

7 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชเครือขา่ยบ้านลางา ม.๒ ต.ปะกาฮารัง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่๒ ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 748521 755571 นางสาวนูรีดา การีจิ

8 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เศรษฐกจิพอเพียง) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 748877 762131 นางรุจพิร ณรงพิทักษ์

9 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลตะลุโบะ อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 751825 757993 นายยาการียา เจะเด็ง

10 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตไมด้อก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลตะลุโบะ อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 750264 757993 นายแวมาฮามดัยาก ีแวสมาย

11 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 750905 756056 นายเจะอามดิีน เจะดือราแม

12 12 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก(มนัเทศ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลปุยดุ อ าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวัดปัตตานี 47 751328 754013 นายอบัดุลเลาะ ปอง

13 โคกโพธิ์ 1 ยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลโคกโพธิ์ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 726671 744584 นายนิวัฒน์ รัตน์น้อย

14 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตเศรษฐกจิพอเพียง /เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 734514 745187 นางอนุศรา เดชศิริ

15 3 ปาล์ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 736624 749266 นางสาวสุภาวินี สุขสุวรรณ์

16 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตเศรษฐกจิพอเพียง /เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบางโกระ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 729925 746325 นางนิภา สุขแกว้มณี

17 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตเศรษฐกจิพอเพียง /เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบางโกระ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 728266 747667 นายปฐพรรษ เซ่งถาวร

18 6 ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลป่าบอน อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 732231 742993 นายชัยนลดราฟีน เจะยะ

19 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการปลูกทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 728980 737065 นายวสันต์ สาเมาะบาซา

20 8 ศูนยเ์รียนรู้เศษฐกจิพอเพียงเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 741746 732145 นายสุลัยมาน จนัทร์เทพ

21 9 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านตะไคร้ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลทุง่พลา อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 739442 734454 นางประทุม ศรัทธารัตน์

22 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านควนกะลาทอง อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 729293 749039 นายชะออ้น บัวแหลม

23 11 ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 729770 746635 นายดนนิ ยะฝาด

24 12 แปลงเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 736020 745490 นายเจริญ ทองปล้องโต

25 13 ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 741638 743493 นายอ านวย บุญเกือ้

26 14 ศูนยก์ารเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ม.2 ต.ช้างไหต้ก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลช้างใหต้ก อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวัดปัตตานี 47 730662 740491 นายอทุิตย ์สังขท์อง

27 หนองจกิ 1 ศพก.เครือขา่ยต าบลเกาะเปาะ (ปาล์มน้ ามนั) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 47 742550 755225 นายกาเดร์ แวหะมะ

28 2 ศพก.เครือขา่ยต าบลคอลอตันหยง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลคอลอตันหยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 47 745464 747964 นางกชพรรณ แกว้ขาว

29 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี ่ต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 0 0 0 นาง

30 4 ศพก.เครือขา่ยต าบลดาโต๊ะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลดาโต๊ะ อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 47 750025 743045 นายอบัดุลเลาะ กอและ

31 5 ศพก.เครือขา่ยต าบลตุยง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลตุยง อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 47 740548 757576 นายเรียงศักด์ิ ยัง่ยนื
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32 6 ศพก.เครือขา่ยต าบลท่าก าช า (แตงโม) ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 47 726806 754406 นายดาโอะ๊ ยโูซะ

33 7 ศพก.เครือขา่ยต าบลบ่อทอง (เหด็ฟาง) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 47 735098 751417 นางสุพิศ วรรณบุรี

34 8 ศพก.เครือขา่ยต าบลบางเขา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 47 737092 752521 นางเนาวรัตน์ มามะ

35 9 ศพก.เครือขา่ยต าบลบางตาวา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 47 739920 759042 นางแวหมะ๊ แวนาแว

36 10 ศพก.เครือขา่ยต าบลปุโละปุโย (ปาล์มน้ ามนั) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่9 ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 47 744282 747015 นายพณพล อธิเกดิ

37 11 ศพก.เครือขา่ยต าบลยาบี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลยาบี อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 47 748179 751801 นายมะอซีอ ดะแซ

38 12 ศพก.เครือขา่ยต าบลลิปะสะโง (ปาล์มน้ ามนั) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลลิปะสะโง อ าเภอหนองจกิ จงัหวัดปัตตานี 47 744615 751036 นางสาวตอยยบีะห ์เจะอาแว

39 ปะนาเระ 1 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนั หมูท่ี ่2 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 777663 756863 นายสุเมธ แกว้ศรีสุข

40 2 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนั หมูท่ี ่4 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 773068 759643 นายสุเวช แสงสว่าง

41 3 แปลงใหญ่มะพร้าว หมูท่ี ่4 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 772769 759626 นายวิโรจน์ ปิน่ทอง

42 4 วิสาหกจิชุมชนบังเละตรีโกน่าฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่4 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 772893 755400 นายอบัดุลมาลิบ เจะนา

43 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มรักษ์โคบ้านท่ามะนาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 773801 757135 นายป่วน บุญพรหม

44 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านท่ามะนาว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 773698 757050 นางจ าเนียร จนัแดง

45 7 วิสาหกจิชุมชนจกัรสานไมไ้ผ่บ้านทุง่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 771407 755129 นางสาวสมปอง อดัอนิโหมง่

46 8 แปลงใหญ่ขา้ว ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านนอก อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 773701 753792 นางสาวซารีฮะ อาแว

47 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านปูตะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านนอก อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 772999 753094 นายบือราเฮง มะแซ

48 10 กลุ่มแปลงใหญ่ขา้ว ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 775765 751494 นายวิสุทธิ์ แดงมะแจง้

49 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านดอนป่าสัก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลดอน อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 773618 750793 นางวรรณิภา ภาพประดิษฐ์

50 12 แปลงใหญ่ขา้ว ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 775441 747795 นางโสภ ีสังขผ์อม

51 13 กลุ่มผู้ปลูกยางพาราต าบลควน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 775812 748362 นางโสภ ีสังผอม

52 14 แปลงใหญ่ขา้ว ต.ท่าน้ า อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลท่าน้ า อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 777394 749071 นางสาวตูแวหายดีะ กจูิ

53 15 แปลงใหญ่มะพร้าว หมูท่ี ่1 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลคอกกระบือ อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 779849 751129 นายสมเพียร รัตน์ศรีจนัทร์

54 16 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลคอกกระบือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลคอกกระบือ อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 777275 752734 นายนิล คงพูนเพิม่

55 17 แปลงใหญ่ขา้ว ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลคอกกระบือ อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 777275 752734 นายนิล คงพูนเพิม่

56 18 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลคอกกระบือ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลคอกกระบือ อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 777275 752734 นางล าดวน คงพูนเพิม่

57 19 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลคอกกระบือ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลคอกกระบือ อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 777275 752734 นางล าดวน คงพูนเพิม่

58 20 แปลงใหญ่มะพร้าว ต.พ่อมิง่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลพ่อมิง่ อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 781163 749965 นายอบัดุลเลาะ ดือราแมง

59 21 แปลงใหญ่ขา้ว ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 776342 754754 นายอบัดุลเลาะห ์เบ็ญฮาซัน

60 22 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านหวัเขาแกว้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 778599 755578 นายตูแวมะอเูซ็ง ตูแวปากอ

61 23 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านป่ากะพ้อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 776978 757034 นางกรัณยา พันโท

62 24 แปลงใหญ่มะพร้าว ต.บ้านน้ าบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลบ้านน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 47 782808 752403 นายดือเระ แวหามะ
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63 มายอ 1 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลมายอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 767458 742729 นางสาวมารีเยาะ เวาะเยาะ

64 2 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลถนน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลถนน อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 767793 745695 นางสาวรอกายะ ดาราแม

65 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลตรัง อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 760638 742518 นายอว้ม เพชรพิมล

66 4 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลตรัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลตรัง อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 760737 742042 นายอว้ม เพชรพิมล

67 5 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลกระหวะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลกระหวะ อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 771482 748141 นายวรวุฒิ มามะ

68 6 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต.ลุโบะยไิร ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลลุโบะยไิร อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 763708 735818 นายมะแอ วาเต๊ะ

69 7 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลลางา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลลางา อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 773766 747119 นายอสิมาแอ อาแว

70 8 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลกระเสาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลกระเสาะ อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 763096 746547 นายรอนี ยโุส๊ะ

71 9 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยปาล์มน้ ามนับ้านเกาะจนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลเกาะจนั อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 762999 744091 นายกรีติวัต สาและ

72 10 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลเกาะจนั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเกาะจนั อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 763251 743879 นายมารามะสอเร สือเต๊ะ

73 11 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลปะโด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลปะโด อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 761858 738735 นายดอแม สามะ

74 12 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลสาคอบน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 758574 748594 นายอนัวา มอืแล

75 13 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลสาคอใต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลสาคอใต้ อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 760166 746869 นายบูคอรี ดอเล๊าะ

76 14 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลสะก า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสะก า อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 771011 745503 นายมะเยง็ ซามดิูง

77 15 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลปานัน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลปานัน อ าเภอมายอ จงัหวัดปัตตานี 47 757828 744427 นางสาวสะรีหมะ๊ แปะบุญ

78 ทุง่ยางแดง 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวัดปัตตานี 47 764466 728254 นายตอเยะ เจะหนะ

79 2 กลุ่มปลูกแตงโม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวัดปัตตานี 47 764650 728901 นายยารอฮัม สาแลมะ

80 3 กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนบ้านตะโละแมะนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวัดปัตตานี 47 765523 730892 นายผู้อ านวยการโรงเรียน

81 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลพิเทน อ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวัดปัตตานี 47 770557 735218 นายอบัดุลรอฟา มซูอ

82 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนยเ์ครือขา่ยด้านประมง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลพิเทน อ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวัดปัตตานี 47 770315 735954 นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ

83 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลพิเทน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลพิเทน อ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวัดปัตตานี 47 772997 738822 นายดาโอะ อาหลี

84 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลน้ าด า ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลน้ าด า อ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวัดปัตตานี 47 770591 733512 นายมะยดิีง เจะซอ

85 8 กลุ่มปลูกผักต าบลน้ าด า ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลน้ าด า อ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวัดปัตตานี 47 770758 730554 นายมะยดิีง เจะ๊ซอ

86 9 แปลงใหญ่ยางพาราปากู ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลปาก ูอ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวัดปัตตานี 47 772045 734905 นายดือราแมง็ เมาะแล

87 10 กลุ่มปลูกผักต าบลปากู ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลปาก ูอ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวัดปัตตานี 47 775417 732947 นางสาวรุสนานี เจะ๊แต

88 สายบุรี 1 แปลงเรียนรู้การควบคุมศัตรูพืชตระกลูปาล์ม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ีบ่างตายาด ต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 0 0 นายดอเลาะ ยะเอะ๊

89 2 ศพก. เครือขา่ยจดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลตะบิง้ อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 768013 739080 นายอบัดุลเลาะ ดือราโอะ

90 3 ศพก. เครือขา่ยการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลตะบิง้ อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 768013 739080 นายอบัดุลเลาะ ดือราโอะ

91 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านสวนพระสหาย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 786472 744643 นายมะสัยนุง ดือราแม

92 5 ศพก. เครือขา่ยแปลงเรียนรู้มะพร้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลบางเกา่ อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 784718 750233 นางสาวยามลีะ สุหลง

93 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลบือเระ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบือเระ อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 784482 743971 นายนามะรูสลาม สารอเอง
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94 7 ศพก. เครือขา่ยฟาร์มตัวอยา่งตามพระราชด าริ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 780184 740058 นายถิน่ หวังทอง

95 8 ศพก.เครือขา่ยบ้านกแูว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลกะดุนง อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 783762 737043 นายเจษฎาบดินทร์ แมฮะ

96 9 ศพก.เครือขา่ย ต าบลละหาร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลละหาร อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 8E+07 7E+07 นายซาการียา วานิ

97 10 แปลงเรียนเกษตรผสมผสานบ้านช่องแมว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลละหาร อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 0 0 นายมะกะตา หะแว

98 11 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรปลูกผักระยะส้ันบ้านกอืบง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลมะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 0 0 นายนายมะตอเฮ ดาฮะกา

99 12 ศพก.เครือขา่ยเกษตรผสมผสานมะนังดาล า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลมะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 789231 737118 นายอาลียะ นิทอง

100 13 ศพก.เครือขา่ยปาล์มน้ ามนับ้านแป้น ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่8 ต าบลแป้น อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 783952 745357 นางปู พละพึง

101 14 ศพก.เครือขา่ยไมย้นืต้นบ้านนาหว้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลทุง่คล้า อ าเภอสายบุรี จงัหวัดปัตตานี 47 778338 744267 นางสาวกลัยา แกว้น้อย

102 ไมแ้กน่ 1 แปลงใหญ่แตงโม ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 796020 732218 นางวิไล เกศโร

103 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)ต าบลไทรทอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 796416 732181 นายยทุธ์ แดงเงิน

104 3 แปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลไทรทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 798357 728968 นางบุญชู เอยีดแกว้

105 4 ศดปช.อ าเภอไมแ้กน่ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 796335 732237 นางบุญชู เอยีดแกว้

106 5 วิสาหกจิชุมชนแปลงใหญ่ขา้วต าบลไทรทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 796158 731536 นางอ าไพ จองลน

107 6 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก.ต าบลไมแ้กน่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลไมแ้กน่ อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 792783 736157 นางสาวนิศานาถ นวลประแสง

108 7 ศพก.เครือขา่ย(ยางพารา) ต าบลไมแ้กน่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลไมแ้กน่ อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 792777 736162 นายบุญธรรม คงแกว้

109 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลไมแ้กน่ อ าเภอไมแ้กน่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลไมแ้กน่ อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 794492 737144 นายฮาซีมาล แปซะ

110 9 กลุ่มเกษตรกรดินเสมอพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 792946 733386 นายพร กิม้ขู่

111 10 เครือขา่ย ศพก.ต.ตะโละไกรทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 792669 733149 นางสาวดวงเดือน บุญอนันต์สุข

112 11 แปลงใหญ่สละ ต าบลตะโละไกรทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 792246 733454 นายมอืลี สูดิง

113 12 แปลงใหญ่ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลดอนทราย อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 798769 728721 นางสาวฟาตีเมาะห ์เจะเตะ

114 13 ศพก.เครือขา่ย ปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลดอนทราย อ าเภอไมแ้กน่ จงัหวัดปัตตานี 47 799073 727976 นายบุญ แกว้งาย

115 ยะหร่ิง 1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลิตบ้านป่าศรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่3 ต าบลตะโละ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 760628 749794 นายศิวะวัสณ์ ชุณหวณิชย์

116 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านท่าพง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 770018 760498 นางตูแวอาสนะ มะแตนิง

117 3 แปลงเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 767475 761492 นายมะอลีา ลูมะ

118 4 แปลงเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 765980 760186 นายนาวัฒน์ ไชยณรงค์

119 5 แปลงใหญ่ขา้วตันหยงดาลอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลตันหยงดาลอ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 767552 755437 นางปาตีเมาะ สาและ

120 6 แปลงเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลตันหยงดาลอ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 769169 754040 นายอาแซ ดอเลาะ

121 7 ศดปช.ตันหยง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลตันหยงจงึงา อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 0 771725 750075 นายอาดัม สะอิ

122 8 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท านาบ้านดูซงปาแย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลตอหลัง อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 770798 752710 นายมะนาวี อาแว

123 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงประจ าต าบลตอหลัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลตอหลัง อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 769320 752286 นางสาวรอบียะ เจะดาเฮ็ง

124 10 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท านาบ้านกหุมงั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลตาแกะ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 757591 757468 นางอาภรณ์ แซมา
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

125 11 แปลงเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลตาลีอายร์ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 764166 752176 นายมะนาเซ อาแว

126 12 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท านาบ้านตาลีอายร์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลตาลีอายร์ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 764697 751936 นางยากยีะ สามะ

127 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลตาลีอายร์ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 765303 752166 นางพรทิพย ์เพชรโรจน์

128 14 แปลงใหญ่พืชผักยามู ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลยาม ูอ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 760511 758189 นายศักรินทร์ บือราเฮง

129 15 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านป่าหลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลยาม ูอ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 763972 759259 นายสมยศ สอนรักดี

130 16 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนัต าบลหนองแรต ปิยามมุงั ตาลีอายร์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 764682 759760 นายสันติ สมาเฮาะ

131 17 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท านาบ้านลางา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 766472 756423 นายรุสลาม อภบิาลแบ

132 18 สวนไผ่ยิม้ออร์แกนิค ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลปิยามมุงั อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 762980 753313 นางสาวคอลีเยาะ ลาเตะ

133 19 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มสตรีผลิตกล้วยหนิกรอบแกว้บ้านบ่อมว่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลปิยามมุงั อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 763380 755734 นางสาวเฟาซียะห ์เด็งโด

134 20 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท านาบ้านบาโลย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลบาโลย อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 769600 750396 นายนุ ๊เจะมะ

135 21 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลบาโลย อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 770509 750464 นางสาวไซนะ อาแว

136 22 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านตือระ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลสาบัน อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 767896 755716 นางฮาลีเมาะ มะเละ

137 23 แปลงใหญ่ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลสาบัน อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 770214 754336 นางสาวสือนะ กาเร็ง

138 24 กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารเคมบี้านชะเอาะ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลมะนังยง อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 763847 753701 นายอบัดุลเลาะ อาแว

139 25 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท านาบ้านยาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลราตาปันยงั อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 761931 756183 นายอาแว กอเละ

140 26 แปลงใหญ่(พืชผัก) ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลราตาปันยงั อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 760506 754134 นายมรอหรี สะอิ

141 27 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท านาบ้านนาหอม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลจะรัง อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 772054 756476 นายมะสารี เด็ง

142 28 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลจะรัง อ าเภอยะหร่ิง จงัหวัดปัตตานี 47 773184 757799 นายต่วนเกษม ฮามะ

143 ยะรัง 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกพิอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 0 0 นายมะเดร์ กโีต๊ะ

144 2 ศูนยเ์รียนรู้กาารผลิตพืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 753734 755291 นางสาวนาปีเซาะ กาโฮง

145 3 กลุ่มผู้ปลูกส้มโอบ้านสะดาวา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 นายอบัดุลเลาะ ปูตะ

146 4 กลุ่มผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลประจนั อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 753216 752543 นายอบิรอเฮ็ม เปาะเซ็ง

147 5 ศูนยก์ารผลิตขา้วต าบลสะนอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 756068 751521 นางสาวปาซียะห ์แวโดยี

148 6 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 นายอบิรอฮิม มฮ์ูญิดดีน

149 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลระแว้ง (เครือขา่ย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 นายโมฮัมมดัรอสะดี มะมงิ

150 8 ศูนยเ์รียนรู้แมลงเศรษฐกจิ(ชันโรง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่5 ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 0 0 นายโมฮ ามดัรอสดี มะมงิ

151 9 ศูนยก์ารเรียนรู้ผลิตทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลวัด อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 754612 745979 นายอภสิิทธิ์ ดอเลาะ

152 10 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลกระโด อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 753909 742874 นายอาแว กระโด

153 11 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้วต.คลองใหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลคลองใหม ่อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 748577 746957 นายอบัดุลรอมนั แวนาแว

154 12 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลคลองใหม ่อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 751885 741930 นายหยะ๊ยา แวสะนิ

155 13 ศูนยคั์ดแยกผลไมชุ้มชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลเมาะมาวี อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 นายอาหะมะ เจะแว
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัปัตตานี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

156 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเมาะมาวี อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 753483 741252 นายอาแซ หะยดีอเลาะ

157 15 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผลิตส้มโอคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลเมาะมาวี อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 755229 737197 นายอบัดุลรอฮิง ดอเลาะ

158 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอยะรัง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลเมาะมาวี อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 นางฟารีดา เจะ๊แว

159 17 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้ว ต.กอล า ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 47 759525 736847 นางดวง ช่วยเมอืง

160 18 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จงัหวัดปัตตานี 0 759375 732417 นายประเสริฐ์ เจริญสุข

161 กะพ้อ 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่บ้านบาลูกา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จงัหวัดปัตตานี 47 781801 728888 นายซามลีี สาอุ

162 2 ศูนยคั์ดแยกผลไมชุ้มชนอ าเภอกะพ้อ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จงัหวัดปัตตานี 47 780354 725967 นายหะแวเล๊าะ สะนิ

163 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านบาลูกา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จงัหวัดปัตตานี 47 781252 728595 นายมะยอืลัน เงาะ

164 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(มงัคุด) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลตะโละดือรามนั อ าเภอกะพ้อ จงัหวัดปัตตานี 47 784740 732264 นาย: มฮู ามดัซัยมงิ เจะ๊หะมะ

165 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านคอลอกาลี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลตะโละดือรามนั อ าเภอกะพ้อ จงัหวัดปัตตานี 47 785187 733031 นายอบัดุลกอเดร์ หะแว

166 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านบือแนดาแล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพ้อ จงัหวัดปัตตานี 47 778717 731157 นายบราเฮง สาและ

167 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านตะโละบาโระ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพ้อ จงัหวัดปัตตานี 47 777340 736080 นายอบัดุลฮาลิม วายะโยะ

168 8 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลองกองบ้านคอกวัว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพ้อ จงัหวัดปัตตานี 47 779851 730033 นายสมาแอ สะนิวา

169 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฏใีหม ่บ้านบาโงสาเมาะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพ้อ จงัหวัดปัตตานี 47 778614 734999 นายมหูมดัรอสดี มซีา

170 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านวังพลา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพ้อ จงัหวัดปัตตานี 47 776142 736462 นายอบัดุลเลาะ สือแมง็

171 แมล่าน 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลแมล่าน อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 750127 736836 นายกรณ์ ไชยชนะ

172 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลแมล่าน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลแมล่าน อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 745747 735946 นายสงวน พรหมด า

173 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านท าเนียบ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลแมล่าน อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 746470 734928 นายวิชิต หลักทรัพย์

174 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโคกมว่ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลแมล่าน อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 743705 734417 นางหนูใจ คงสุข

175 5 ศูนยเ์รียนรู้การสร้างรายได้เสริมในสวนยาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลแมล่าน อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 746892 733950 นายเยือ่ม ภกัดี

176 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านโคกพันตัน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลแมล่าน อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 746979 733555 นายกรณ์ ไชยชนะ

177 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลมว่งเต้ีย อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 750127 736836 นางประดา ชนะชนม์

178 8 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงโคขนุบ้านปลักปรือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลมว่งเต้ีย อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 748772 736779 นายมานพ บุญทรัพย์

179 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านตันหยง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลมว่งเต้ีย อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 752765 741278 นายอาหะมะ มะแซ

180 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลมว่งเต้ีย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลมว่งเต้ีย อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 750128 736827 นางประดา ชนะชนม์

181 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลป่าไร่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลป่าไร่ อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 742352 740668 นางสาวกญัญา ออ่นยะลา

182 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านต้นโตนด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลป่าไร่ อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 742437 737291 นายคนึง เพชรสามยอด

183 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านแมตี่น๊ะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลป่าไร่ อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 743614 736146 นายมานะ สะมะแอ

184 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านวังกว้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลป่าไร่ อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 0 0 นายอบัดุลลายิ ๊ลาเต๊ะ

185 15 ฟาร์มชุมชนบ้านควนแปลงงู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลป่าไร่ อ าเภอแมล่าน จงัหวัดปัตตานี 47 744327 742459 นายสการียา ดอฆอ
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โซน x y

1 เมอืงพัทลุง 1 เศรษฐกจิพอเพียงบ้านไสยาง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลเขาเจยีก อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 612816 843393 นางสบาย หมวดอนิทอง

2 2 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 610713 840316 นายอ านวย ธรรมเพชร

3 3 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนาท่อม อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 611315 838428 นางบุญเรือง แสงจนัทร์

4 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 614179 835978 นายปรีชา ช่วยเกือ้

5 5 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลท่าแค อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 616163 835595 นายธนิต สมแกว้

6 6 การเล้ียงโคเนือ้บ้านปากประ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 626322 852013 นายทวีศักด์ิ นุย้สุด

7 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลต านาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลต านาน อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 617749 836771 นายกระจา่ง นุน่ด า

8 8 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 624666 837577 นายสมศักด์ิ ทองใส

9 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่16 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 622008 835837 นายอทุัย ขนุแดง

10 10 การปลูกพืชไร่ (ขา้วเหนียวด า) ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลร่มเมอืง อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 609754 834457 นางชะออ้น นิลพันธ์

11 11 เกษตรอนิทรียค์วนท่าส าเภา ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 623366 848641 นายไสว แกว้ข า

12 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการศัตรูพืช ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 623394 849947 นายไพรัตน์ ตาแกว้

13 13 แมลงเศรษฐกจิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่2 ต าบลนาโหนด อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 615501 827340 นายจ าเนียน มดืมาก

14 14 ผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลพญาขนั อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 622547 845879 นายวิชิต จนัทร์ผลึก

15 15 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเขาแดง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลพญาขนั อ าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวัดพัทลุง 47 620160 845857 นายโกวิทย ์จติเวช

16 กงหรา 1 ศูนยเ์ครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 603303 826198 นายธรรมรงค์ เพชรโชติ

17 2 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตมงัคุดคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 608258 827770 นายเทอด นมรักษ์

18 3 ศูนยเ์ครือขา่ยการท าบัญชี ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่6 ต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 606900 825633 นางอวยพร ราชเล็ก

19 4 ศูนยเ์ครือขา่ยการโคเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 607607 827403 นางประทุม ด านิม่

20 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 608248 826784 นายสาทิตย ์เสนชู

21 6 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลชะรัด อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 609987 827364 นายกอ้หลัด บุญมี

22 7 ศูนยเ์ครือขา่ยการเล้ียงผ้ึงโพรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่4 ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 608799 821011 นายฉา่ฝีอ ีเพ็งโอ

23 8 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตมงัคุดคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 609094 810699 นางกญัญา บัญชาพัฒนศักดา

24 9 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตลองกองคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 608774 813307 นางหนูแดง เพชรโชติ

25 10 ศูนยเ์ครือขา่ยการเล้ียงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่14 ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 608363 822237 นายสุทธิรักษ์ ยหีรีม

26 11 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตมะนาวในท่อซีเมนต์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 608828 813153 นายสมจติ ช่วยสงคราม

27 12 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตเหด็ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลคลองเฉลิม อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 608413 819696 นายสมพร เอยีดเกดิ

28 13 ศูนยเ์ครือขา่ยการเล้ียงผ้ึงโพรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 602282 823105 นายศักด์ิชาย พุมนวล

29 14 ศูนยเ์ครือขา่ยการเล้ียงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 603293 818295 นายสุรศักด์ิ เศรษฐสุข

30 15 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตมงัคุดคุณภาพดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 603824 822744 นายกอ้เหลด เส็นบัตร

31 16 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 603293 818295 นายบุญล่อง เขยีดนิล

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัพัทลงุ

27



โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัพัทลงุ

32 17 ศูนยเ์ครือขา่ยการจดัการสวนปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลสมหวัง อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 611262 829863 นายอภยั จลุสุวรรณ

33 18 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลสมหวัง อ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง 47 610958 829535 นางเกษสุนีย ์มาสวัสด์ิ

34 เขาชัยสน 1 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงผ้ึง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่3 ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 624666 822615 นายอ านวย ชูแหละ

35 2 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 629623 828447 นายค่ิน คงทอง

36 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 616367 818730 นายสีนอง อ าภยัฤทธิ์

37 4 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 622387 829336 นายสุวิทย ์ทองเอม

38 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 621521 825912 นายวราคม ชูแสง

39 6 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตการผลิตปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 631906 828059 นายสุชาติ อกัษรชู

40 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 630752 827457 นายบุญธรรม ทองบริบูรณ์

41 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 624036 831194 นายค านับ ออ่นประชู

42 9 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 622542 832759 นายมานพ แสงสุรินทร์

43 10 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 625168 830644 นายอ านวย ด าช่วย

44 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 618570 816652 นายวิโรจน์ เหตุทอง

45 12 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกพืชแซมยาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 47 614534 815731 นายเต้ียน ศรีหนูสุด

46 ตะโหมด 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลแมข่รี อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 618533 808961 นายเจะโขด หมานหมดิ

47 2 ศูนยเ์ครือขา่ยการเกษตรครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลแมข่รี อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 620098 809273 นางสาวรัตน์ตกา แป้นแกว้

48 3 ศูนยเ์ครือขา่ยโคเนือ้บ้านมาบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลแมข่รี อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 619399 810542 นายหมนิหยาน เหล็มรุย

49 4 ศูนยเ์ครือขา่ยโฮมสเตยเ์พือ่การท่องเทียวบ้านตะโหมด ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 616775 806198 นายอภยั สุวรรณจนิดา

50 5 ศูนยเ์ครือขา่ยเล้ียงผ้ึงโพรงไทย ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่5 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 614935 809455 นายแดง ไชยสงคราม

51 6 ศูนยเ์ครือขา่ยหมูบ่้านพลังงานทางเลือกบ้านป่าพงค์ อืน่ๆ หมูท่ี่9 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 615031 807269 นายธนินทรณ์ ขนุจนัทร์

52 7 ศูนยเ์ครือขา่ยทุเรียนอ าเภอตะโหมด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่11 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 616465 804659 นายมวน คุ่มเค่ียม

53 8 ศูนยเ์ครือขา่ยการจดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 615932 805809 นายอทุัย ศักด์ิแสง

54 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 614987 807258 นายเจริญสิงห ์ชนะสิทธิ์

55 10 ศูนยเ์ครือขา่ยเพาะเหด็นางฟ้า ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 613065 804818 นางปราณี ตามแกว้

56 11 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรอนิทรียค์ลองใหญ่ (PGS คลองใหญ)่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 621764 802452 นางอนุรักษ์ จนัทร์เพ็ชรพูล

57 12 ศูนยเ์ครือขา่ยวิถชีีวิตเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 619726 805961 นายพงศ์เทพ อทุัยรังษี

58 13 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรวิถธีรรมชาติอ าเภอตะโหมด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 621079 803716 นางปิยดา ทองมี

59 14 ศูนยเ์ครือขา่ยการปลูกพืชอาหารแซมยางพารา ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 620507 803333 นางมณัฑนา คงประพันธ์

60 15 ศูนยเ์ครือขา่ยไมผ้ลบ้านคลองใหญ่สวนศรีสุวรรณ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 619425 806741 นายมานพ ศรีสุวรรณ

61 16 ศูนยเ์ครือขา่ยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง 47 621121 802211 นางกลัยา ศรีสว่าง

62 ควนขนุน 1 เกษตรผสมผสาน (แพะ ปลา หญ้าแฝก ปุย๋อนิทรียฺ) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 613987 858585 นายสมโชค ตุดเกือ้
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63 2 ศูนยเ์รียนรู้บ้านโคกสัก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 618254 860230 นางพิสมยั มสิุกรักษ์

64 3 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตกล้วยหอมคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 605411 849216 นายนิพนธ์ อนิมณเฑียร

65 4 ศูนยเ์รียนรู้การท าไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 603178 850428 นายคล่อง ศรีนวนเอยีด

66 5 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลพนมวังก ์อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 614253 846719 นายวิศิษฐ์ ทองสม

67 6 ศูนยเ์รียนรู้การท าไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลพนมวังก ์อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 613982 848246 นายจรัส เขยีวเล่ง

68 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 615281 864991 นายจ านง อรุณรัตน์

69 8 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกไมผ้ลนอกฤดู ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 613843 862312 นายทรง แสงด า

70 9 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงผ้ึงโพรงไทย ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่11 ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 612158 863032 นายวีระพล หว้นแจม่

71 10 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มไมผ้ลคนตีนคลอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 609021 851640 นายประสิทธิ์ รักรอด

72 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ขา้ว) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 612285 852855 นายธวัชชัย นาคะวิโรจน์

73 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 612285 852855 นายธวัชชัย นาคะวิโรจน์

74 13 ผัปลอดภยัจากสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 606049 852996 นายเขยีน ทองเทพ

75 14 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มผลิตปุย๋หมกัอนิทรียบ์้านปากคลองเกา่ หมูท่ี ่2 ต.มะกอกเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 619116 856765 นายสมเกยีรติ ทองพันธ์

76 15 ศูนยเ์รียนรู้ขา้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 621929 855491 นายอมัมร สุขวิน

77 16 แปรรูปเคร่ืองแกง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 606298 860552 นายอานนท์ พงศาปาน

78 17 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน จงัหวัดพัทลุง 47 609306 848295 นายเปลือน ชูช่วย

79 ปากพะยนู 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงการปลูกพืชสมนุไพร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลปากพะยนู อ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 47 647088 811441 นายจ าเริญ กมิาคม

80 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านกล้วยเภา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 47 646139 802653 นายพนม อนิทร์ศรี

81 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงการผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 47 652697 814992 นางกฤติยาภรณ์ สีมสัมงิ

82 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงการปลูกพืชผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 47 649712 820353 นางนางบุญเรือน วงษ์โรจนกลุ

83 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านแหลมกรวด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 47 647705 827121 นางวนิตย ์สุวรรณเรืองศรี

84 6 สวนลุงใจ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 47 633000 817371 นายใจ สุวรรณกจิ

85 7 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่8 ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 0 637913 816171 นายเจริญ สุวรรณเจริญ

86 8 การผลิตปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลฝาละม ีอ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 47 640204 815899 นายสมพร เมอืงสุข

87 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโหนดหมู่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 47 637582 805860 นายกนัตินันท์ กมิาคม

88 10 หมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพียงบ้านควนนกหว้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 47 634068 803448 นายณรงค์ แกว้สองเมอืง

89 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 47 640046 806106 นายสมทุร จนัทร์งาม

90 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนอ าเภอปากพะยนู ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลดอนทราย อ าเภอปากพะยนู จงัหวัดพัทลุง 47 646413 800566 นางสาวกลอยใจ ซ้ายขวัญ

91 ศรีบรรพต 1 การผลิตไมผ้ลแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 601209 854166 นายวิรัตน์ จนีชาวนา

92 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 600284 858976 นายสนิท จนัทร์คง

93 3 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 659792 857499 นายทนงค์ แสงเกดิ
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94 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 597420 853511 นายอรุณ รอดยงั

95 5 เกษตรกรรมศรีบรรพตประชารัฐ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลเขายา่ อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 596194 855299 ร้อยตรีธีระพงค์ คงจนัทร์

96 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลเขาปู ่อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 591570 851046 นางอบุล ขมิเล็ก

97 7 ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลเขาปู ่อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 592667 849131 นายละมลุ เต็มทอง

98 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตสะละ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลเขาปู ่อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 593558 851962 นางศศิมา คงใหม่

99 9 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมงัคุด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลเขาปู ่อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 591396 850928 นายประเสริฐ บุญแกว้คง

100 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 599369 849283 นางกชกร นวนแกว้

101 11 การท านาอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 605272 845461 นายวิบูลย ์รักจนัทร์

102 12 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมงัคุด (แปลงใหญ่) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลตะแพน อ าเภอศรีบรรพต จงัหวัดพัทลุง 47 597014 845927 นายฉลวย นุม่เรือง

103 ป่าบอน 1 กา้วเดินตามพ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จงัหวัดพัทลุง 47 629125 803779 นางสาวศิลาวรรณ เกตุมาก

104 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช. เครือขา่ย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จงัหวัดพัทลุง 47 630712 810764 นายสมนึก ชูแกว้

105 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน จงัหวัดพัทลุง 47 635636 797533 นายอาทร ทองศรีรักษ์

106 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลโคกทราย อ าเภอป่าบอน จงัหวัดพัทลุง 47 636541 796476 นายสมนึก ไหมแกว้

107 5 บ้านสละ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวัดพัทลุง 47 629519 796792 นายหา้สัน รุ่งสวัสด์ิ

108 6 เครือขา่ยไมผ้ลบ้านหนองธง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวัดพัทลุง 47 624225 800824 นางยพุรรณ์ อนุภทัรพงศา

109 7 เกษตรเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวัดพัทลุง 47 623678 801296 นายระโหด หมดัหมาน

110 8 เกษตรแปลงใหญ่สละ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่9 ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จงัหวัดพัทลุง 47 624510 798921 นายสมหมาย ตาแกว้

111 9 เกษตรกรบ้านยางขาคิม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทุง่นารี อ าเภอป่าบอน จงัหวัดพัทลุง 47 622916 796698 นายประจวบ เกล้ียงจนัทร์

112 10 เกษตรธรรมชาติ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีม่.3 ต าบลทุง่นารี อ าเภอป่าบอน จงัหวัดพัทลุง 47 630035 795444 นายณรงค์ ศิริมสิุกะ

113 11 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวังใหม ่อ าเภอป่าบอน จงัหวัดพัทลุง 47 630139 805994 นายสุชาติ ฤทธิเดช

114 บางแกว้ 1 กลุ่มผลิตพืชปลอดภยัต าบลท่ามะเด่ือ (ฝร่ังกมิจ)ู ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลท่ามะเด่ือ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 627048 822562 นายนายเดชา ค านวน

115 2 ศูนยแ์ปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลท่ามะเด่ือ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 629880 819468 นางกฤษณา ปาธะรัตน์

116 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลท่ามะเด่ือ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 631381 818103 นายจ าแลง มสิูกะสง

117 4 กลุ่มเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลท่ามะเด่ือ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 629351 825038 นางสาวกลัยา พลเพชร

118 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลท่ามะเด่ือ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 628168 823934 นายเชาวลิต นวลจนัทร์

119 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 635069 819160 นายส าเริง ชูแกว้

120 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 631188 825213 นางพเยาว์ วุ้นฝ้าย

121 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 633272 823362 นางสาวทิพไพรวัลย ์สัจจา

122 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 633253 823795 นายเติม คงสง

123 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 633660 823096 นายวุฒิศักด์ิ เนียมหะ

124 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 635099 822207 นายประกอบ แดงปรก

30



โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัพัทลงุ

125 12 ศูนยแ์ปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่9 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 633049 824760 นายนุช สาระทิพย์

126 13 กลุ่มผู้ปลูกสละไมผ้ลอตัลักษณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลโคกสัก อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 626230 820001 นางสุภทัรา บุตรรักษ์

127 14 ศูนยเ์ครือขา่ยผ้ึงโพรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่8 ต าบลโคกสัก อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 624011 818611 นายทวี เสนแกว้

128 15 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์และพลังงาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลโคกสัก อ าเภอบางแกว้ จงัหวัดพัทลุง 47 628619 817202 นายพิน หนูปลอด

129 ป่าพะยอม 1 ศูนยเ์ครือขา่ยประมง ม.3 ป่าพะยอม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 601507 866994 นายเอกชัย ช่วยเนือ่ง

130 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านปาบ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 605017 867312 นายดาบต ารวจโชคดี มลูโกภาศ

131 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนป่าพะยอม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 605017 867312 นางวรวลัญช์ ช่อสม

132 4 ศูนยเ์ครือขา่ยแกว้มงักร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 591790 869744 นายสามารถ แกว้รักษ์

133 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหว้ยหลุด ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลลานขอ่ย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 597562 870442 นางวันณิดา เกล้ียงคล้ิง

134 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงสวนลุงปล้ืม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 590896 857868 นายปล้ืม จนัทุง

135 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 594877 867047 นายอ าไพย สังขแ์กว้

136 8 ศูนยเ์ครือขา่ยการเล้ียงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่13 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 594029 865747 นายอนันต์ ทิพยรั์กษ์

137 9 ศูนยเ์ครือขา่ยการเล้ียงเป็ดเทศ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 595918 864687 นางสาวสมหญิง คงด า

138 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มไมผ้ลบ้านไสเลียบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 598186 865764 นายสมโชค ช่วยเนือ่ง

139 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านไสออ้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 607549 866905 นางว่อน บุญเอยีด

140 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงสวนรุ่งทวีชัย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 609092 867024 นางจรูญลักษณ์ รุ่งทวีชัย

141 13 ศูนยเ์ครือขา่ยปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่9 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 604935 865067 นางประทีป สมประสงค์

142 14 ศูนยเ์ครือขา่ยประมง ม.4 บ้านพร้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 606415 865246 นางสาวสุคนธา พลอยด า

143 15 กลุ่มแมบ่้านสายใยรักแหง่ครอบครัว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวัดพัทลุง 47 608690 865933 นางชุม ฉมิรักษ์

144 ศรีนครินทร์ 1 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวัดพัทลุง 47 604099 844113 นางประดา รามยิง่

145 2 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวัดพัทลุง 47 604813 844989 นายเจริญ ชุมคุ้ย

146 3 ศูนยเ์รียนรู้การท าปุย๋อนิทรีย์ อืน่ๆ หมูท่ี่4 ต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวัดพัทลุง 47 603947 843102 นางหนูขาว นุน่ตุ้ง

147 4 ศูนยเ์รียนรู้ปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่12 ต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวัดพัทลุง 47 736996 994625 นายพ่วง เพชรทองบุญ

148 5 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปกล้วย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวัดพัทลุง 47 597596 835788 นางวันดี เกือ้อาษา

149 6 ศูนยเ์ครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวัดพัทลุง 47 599027 835407 นายเหวียน ชูสุข

150 7 มงัคุดอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลอา่งทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวัดพัทลุง 47 607881 834936 นายประจวบ เพชรบรรจบ

151 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลอา่งทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวัดพัทลุง 47 606224 834664 นายอทุิศ หนูฤทธิ์

152 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลอา่งทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวัดพัทลุง 47 607285 834030 นายสุขนันท์ สุขหว่าง

153 10 ศูนยเ์ครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวัดพัทลุง 47 731061 995532 นายไข ่นวลขลิบ

31



 

 

 

 

 

 

 

 

ยะลา 

32



โซน x y

1 เมอืงยะลา 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลบุดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลบุดี อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 755609 721514 นายซาการียา เดร์

2 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบุดี อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 755609 721510 นายมะรอม ีหะยยีะปาร์

3 3 ศพก.เครือขา่ยด้านประมงต าบลบุดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบุดี อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 755403 718722 นายบาสรี มะโซะ

4 4 ศพก.เครือขา่ยด้านปศุสัตว์ ต าบลบุดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลบุดี อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 755609 721514 นายสะอารี มะโยะ๊

5 5 ศพก.เครือขา่ย ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 744743 711179 นายพินัย แกว้จนัทร์

6 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลยโุป ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลยโุป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 748004 729702 นายไหว ปานแสงทอง

7 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลลิดล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลลิดล อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 739033 724680 นางยารียะ๊ ดือราแม

8 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลยะลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 742206 720788 นายมะบ๊ะ โต๊ะเฮง

9 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลท่าสาป ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลท่าสาป อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 748048 721522 นางมารีแย ยะแดแมะ

10 10 ศพก.เครือขา่ยด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ีม่.7 ต าบลล าใหม ่อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 752621 734613 นายประเทือง หลักทรัพย์

11 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลล าใหม ่(ขา้ว) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลล าใหม ่อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 741777 726144 นายอสิมาแอล ลาเต๊ะ

12 12 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลล าใหม ่(ยางพารา) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลล าใหม ่อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 746571 728782 นายบุญนิตย ์สองแกว้

13 13 ศพก.เครือขา่ยด้านปศุสัตว์ต าบลหน้าถ  า ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลหน้าถ  า อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 745373 722376 นายประดับ ศรีตะนนท์

14 14 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย ต าบลหน้าถ  า ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลหน้าถ  า อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 745341 722301 นายพนม ทองหนูแดง

15 15 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรียบ์้านทองล้น ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลล าพะยา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 728482 737498 นางละเอยีด พันแสน

16 16 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลเปาะเส้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลเปาะเส้ง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 746889 718702 นายสุไลมนั ดือราแม

17 17 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลพร่อน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลพร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 743826 724815 นายอาเซ็ง กามา

18 18 ศพก.เครือขา่ยด้านประมงต าบลพร่อน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลพร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 745678 724586 นายอบัดุลรอซิด สาแม

19 19 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านปศุสัตว์ (เป็ดเทศ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลพร่อน อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 745588 725417 นายมฮู าหมดับัดรี เจะ๊เล๊าะ

20 20 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย ต าบลบันนังสาเรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลบันนังสาเรง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 747864 717558 นายมะสือดี กโุน

21 21 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย ต าบลสะเตงนอก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 748319 719340 นายสะรี แลแม

22 22 ศพก. เครือขา่ย ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 752659 719956 นายประสิทธิ์ ทองใส

23 23 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลตาเซะ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 748751 734634 นางอาภรณ์ ทองชุม

24 24 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย ต าบลตาเซะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลตาเซะ อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา 47 751498 733421 นายสนิท รัตนซ้อน

25 เบตง 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย (กาแฟและโกโก)้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 730943 638875 นางสาวโชว์ด้า มามติุพงศ์

26 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลยะรม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 735819 640614 นายวิทยา ตาพ่วง

27 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย (ชันโรง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่7 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 731328 638488 นายรวิน กยัวิกยัมาศ

28 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย (เกษตรผสมผสาน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลยะรม อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 735819 640614 นายวิทยา ตาพ่วง

29 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลตาเนาะแมเราะ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 728641 647712 นายธีระวัฒน์ เดชมณีนิล

30 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย (ทุเรียนพันธุ์มซูานคิงส์) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 729471 651882 นายศักด์ิศรี สง่าราศรี

31 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลตาเนาะแมเราะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 734903 648895 นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัยะลา

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัยะลา

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

32 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการประมงการเลี ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 725907 648948 นายสันติชัย จงเกยีรติขจร

33 9 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านปศุสัตว์ (ไกพ่ื นเมอืง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 นายประเสริฐ นวลเจริญ

34 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย ต าบลอยัเยอร์เวง (เกษตรผสมผสาน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลอยัเยอร์เวง อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 739467 658933 นางสาวพัชรี ทองน้อย

35 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลอยัเยอร์เวง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลอยัเยอร์เวง อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 740413 662848 นายอาแว สะมาแฮ

36 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลอยัเยอร์เวง อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 738800 657850 นายวิพัก แซ่ล่ิม

37 13 เครือขา่ยพัฒนาทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่7 ต าบลอยัเยอร์เวง อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 737014 655583 นายสาร สรรพสินธ์

38 14 เครือขา่ยตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่5 ต าบลอยัเยอร์เวง อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 738800 657850 นายประคอง หอมรส

39 15 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย ต าบลอยัเยอร์เวง (ทุเรียน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลอยัเยอร์เวง อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 740413 662848 นายอาแว สะมาแฮ

40 16 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย (เกษตรผสมผสาน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลธารน  าทิพย ์อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 733811 633461 นายณรงค์รัชช์ ทรัพยสิ์น

41 17 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย (มงัคุด) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลธารน  าทิพย ์อ าเภอเบตง จงัหวัดยะลา 47 731138 631800 นายสุขสรรค์ วุฒิพิทักษ์ศักด์ิ

42 บันนังสตา 1 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกพืชแซมยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่9 ต าบลบันนังสตา อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 47 747507 692356 นายมะรูดิง มามะ

43 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบันนังสตา อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 0 752141 694658 นายฟูรกอน สะแลแม

44 3 ศูนยส่์งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลบันนังสตา อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 47 0 0 นายมะสุกรี มะแตหะ

45 4 ศูนยแ์พะเนื อพันธุ์ดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลบันนังสตา อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 47 0 0 นายติ บ สร้อยขา่ย

46 5 ศูนยก์ารเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือขา่ยต าบลบาเจาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 47 0 0 นายอดิเร๊ะ สอรี

47 6 ศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรแบบผสมผสาน (เครือขา่ย ศพก.ตาเนาะปูเต๊ะ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 47 759609 702265 นายสุริยนัต์ จนัทรมณี

48 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 47 753641 706792 นายมะสุเด็ง วาแม

49 8 ศูนยเ์รียนเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือขา่ย ต าบลถ  าทะลุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลถ  าทะลุ อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 47 753160 731962 นายพิทยา วสุลีวรรณ์

50 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลถ  าทะลุ อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 47 753160 731962 นายพิทยา วสุลีวรรณ์

51 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือขา่ย) ต าบลตล่ิงชัน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 47 758428 699215 นายต่วนโซ๊ะ ต่วนมเูต๊ะ

52 11 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 47 0 0 นายอบัดุลกอเดร์ เจะ๊แวกนูิง

53 12 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ต าบลเขือ่นบางลาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเขือ่นบางลาง อ าเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 47 757174 681149 นายทวีศักด์ิ หนูบังเกดิ

54 ธารโต 1 ศูนยเืรียนรู้ด้านชลประทาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า หมูท่ี่5 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 742399 681499 นายจรัส ชุมนุมมณี

55 2 สหกรณ์การเกษตรธารโต ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 741385 681963 นายมนูญ สุรพงค์

56 3 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มผู้เลี ยงแพะเนื อเชิงพานิชยธ์ารโต 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 740373 684995 นายอบัดุลรอฮิม สะเตาะ

57 4 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น ประจ าต าบลธารโต ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 742146 681927 นางเสง่ียม จนัทรสกลุ

58 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 742399 681499 นายจรัส ชุมนุมมณี

59 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 742390 681504 นายสมบัติ อาจหาญณรงค์

60 7 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านปศุสัตว์ (ไกพ่ื นเมอืง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 นายสมเจตณ์ อนิทกาญจน์

61 8 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านประมง (ปลาดุก) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 นายอสิมาแอ กาเณ็

62 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 742399 681499 นายจรัส ชุมนุมมณี
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัยะลา

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

63 10 ศูนยเ์รียนรู้บัญชีครัวเรือน ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่6 ต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 0 0 นายรอสลัม หะยะ

64 11 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่น ประจ าต าบลบ้านแหร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 741970 672558 นายทวีรัตน์ แดงสุข

65 12 ศูนยเ์รียนรู้เพาะเลี ยงสัตว์น  า ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 742218 676367 นายมะซอและ ยมุอ

66 13 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือขา่ย ต าบลบ้านแหร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 743579 677772 นายฮาม ิบุหงา

67 14 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านประมง (ปลาดุก) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 นายอาม ิอามิ

68 15 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือขา่ยต าบลแมห่วาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลแมห่วาด อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 747320 664000 นายเล่าฮอนล่ า แซ่เล่า

69 16 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือขา่ยต าบลคีรีเขต ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 0 0 นายสัญญา วิลันดาโสภณ

70 17 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านประมง (ปลาดุก/ปลานิล/ปลาชะโอน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต จงัหวัดยะลา 47 นางน้อย พรหมรังษี

71 ยะหา 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 736833 716069 นายมาซือลัน กลีะ

72 2 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านบาโด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 734513 719325 นายสะมะแอ ส าสี

73 3 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านป่าโท๊ะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 735250 716475 นางดวงใจ ชุมแสง

74 4 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านปศุสัตว์ (ไกพ่ื นเมอืง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 736177 718908 นายวาหบั แยแย

75 5 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านประมง (ปลานิล) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 736178 718891 นายวาหบั แยแย

76 6 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านเจาะกลาดี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 731787 721627 นางสาวยาวาเฮ ลือแบลูวง

77 7 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านปศุสัตว์ (โคเนื อ ไกพ่ื นเมอืง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 736095 716446 นายสมพงษ์ เพ็ชรคง

78 8 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านกแูบรายอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลละแอ อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 743336 715964 นายมตุพา ปานาวา

79 9 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านปือรอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลละแอ อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 740193 713689 นางฉลวย เสาะสุวรรณ

80 10 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านปศุสัตว์ (โคเนื อ แพะเนื อ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 732196 705030 นายอบัดุลบาซิ อมุา

81 11 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านประมง (ปลาดุก) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 734890 706423 นายอบัดุลรอมาน หะรงค์

82 12 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านบายอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 734176 705139 นายอบัดุลเลาะ ยะผา

83 13 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 735135 715168 นายดอเล๊าะ สะตือบา

84 14 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านประมง (ปลาดุก) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลบาโร๊ะ อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 735178 711903 นายอบัดุลรอซิด หะรงค์

85 15 ศูนยเ์ครือขา่ยต าบลตาชี (บ้านแค่) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 732605 725284 นายณัฐสันต์ หนูแดง

86 16 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลตาชี อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 732605 725284 นายณัฐสันต์ หนูแดง

87 17 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านลูรงค์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบาโงยซิแน อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 738631 721564 นายอบัดุลอาซิ สาแมยาลอ

88 18 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านเจาะตาแม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา จงัหวัดยะลา 47 728744 719931 นางแมะกอืจ ิหะยเีบ็ญนา

89 รามนั 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลกายบูอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 767747 716835 นายนรเด่น มะฮะซัน

90 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลกายบูอเกาะ(ทุเรียน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลกายบูอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 765610 715602 นายลอแมง ซาซู

91 3 ศูนยรู้เรียนการเพิม่ประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลกาลูปัง อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 761352 716276 นายมะลาเซ็ง เจะ๊อเูซ็ง

92 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลกาลูปัง อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 762514 715339 นางสาวไอนี เจะ๊อเูซ็ง

93 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลกาลูปัง(เกษตรผสมผสาน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกาลูปัง อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 761352 716276 นายมะลาเซ็ง เจะ๊อเูซ็ง
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94 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลกาลอ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 763208 707615 นายแวดาแม เจะ๊ลูกา

95 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลกาลอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกาลอ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 763208 707615 นายแวดาแม เต๊ะลูกา

96 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลกอตอตือร๊ะ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 763830 717841 นายอดีาเร๊ะ สารี

97 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลกอตอตือร๊ะ(ขา้ว) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลกอตอตือร๊ะ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 763830 717841 นายอดีาเร๊ะ สารี

98 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านประมง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลกอตอตือร๊ะ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 764315 717985 นายหมดัมลูก ีกาโฮง

99 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลโกตาบารู(เกษตรผสมผสาน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโกตาบารู อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 759951 713744 นางสาวรอกเียา๊ะ มะอเูซ็ง

100 12 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลเกะรอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลเกะรอ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 782958 702966 นายแวอเูซ็ง หะยแีวเด็ง

101 13 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลจะกว๊ะ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 778921 719293 นางมนีา มะสีละ

102 14 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลจะกว๊ะ(พืชผักสวนครัว) ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลจะกว๊ะ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 780467 718691 นายสตอพา สาและเร๊ะ

103 15 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านประมง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 766584 725627 นายพงษ์ อนิโท

104 16 ศูนยรู้เรียนการเพิม่ประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 766512 724717 นายวิเชียร พรหมเลข

105 17 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลท่าธง(ยางพารา) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 772677 726833 นายมสุลีมนิ อาลี

106 18 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลเนินงาม อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 762338 717252 นางสาวมาลีนี สูโกะ๊

107 19 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 772057 711568 นางสาวยามล๊ีะ อาแด

108 20 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านปศุสัตว์) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 770403 713955 นายมะรอดิง ดอละ

109 21 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลบาลอ(ยางพารา) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลบาลอ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 772057 711568 นางสาวยามล๊ีะ อาแด

110 22 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านประมง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลบาโงย อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 758910 716934 นายอบัดุลรอซะ เด็งระกนิา

111 23 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลบาโงย(เกษตรผสมผสาน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบาโงย อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 760610 715062 นายมะตอเฮ เด็งสาแม

112 24 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลบือมงั(เกษตรผสมผสาน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบือมงั อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 761354 708854 นางคอตียะ๊ สุบการี

113 25 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต าบลบือมงั อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 759942 709301 นายยโูซ๊ะ ปูลาพะระเปะ

114 26 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลยะต๊ะ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 764148 711364 นายอดินันต์ เตะโซ๊ะ

115 27 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลยะต๊ะ(เกษตรผสมผสาน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลยะต๊ะ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 763351 709891 นายวาฮะ ดีมเูล๊ะ

116 28 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลวังพญา อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 761621 724050 นายมาย ิยะสารี

117 29 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลวังพญา ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลวังพญา อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 761621 724050 นายมาย ิยะสารี

118 30 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลวังพญา อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 761621 724050 นายมาย ิยะสาริ

119 31 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สถานีพัฒนาทีดิ่น) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต าบลอาซ่อง อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 770999 720895 นายเฮาะ ยโูซ๊ะ

120 32 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลอาซ่อง(ปาล์มน  ามนั) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลอาซ่อง อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 770999 720895 นายเฮาะ ยโูซ๊ะ

121 33 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลตะโละหะลอ(เกษตรผสมผสาน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตะโล๊ะหะลอ อ าเภอรามนั จงัหวัดยะลา 47 775713 716125 นายสุริยา มะเต๊ะ

122 กาบัง 1 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 720928 715822 นายอบัดุลรอหมาน บาเหม

123 2 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงโคบ้านนิบง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 721282 715832 นายอบัดุลคอเด เจะ๊ดือราแม

124 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 720465 715427 นายอบัดุลรอหะ แขวงบู
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัยะลา

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

125 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 719687 716817 นายวรวิทย ์แฉโซง

126 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย (พืชผัก) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 720097 717060 นายวอแล๊ะ จนิตรา

127 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 720928 715822 นายอบัดุลรอหมาน บาเหม

128 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 718693 715186 นายกอเซ็ง จงิดารา

129 8 ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่10 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 721856 708101 นายสะอิ ง นันหพุธ

130 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการน  า ศูนยเ์รียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า หมูท่ี่5 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 724116 706792 นายด ารงค์ รามแกว้

131 10 ศูนยป์ฏรูิปทีดิ่นอ าเภอกาบัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 720472 715559 นายมะแอล์ มะดีเยาะ

132 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดินและปุย๋ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 724335 706383 นายนิตย ์สังขเ์พ็ช

133 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่5 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 724330 706616 นายด ารงค์ รามแกว้

134 13 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 727164 702664 นายกระจา่ง นฤนาทประการ

135 14 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกแกว้มงักร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 725500 705240 นายดุสิต นิธิวิสุทธิ์

136 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนเครือขา่ยต าบลบาละ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 720458 715359 นายมหูมัมดั บากา

137 16 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ย (พืชผัก) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 706275 695367 นางบุญมา บูรณกติิ

138 17 แปลงเรียนรู้ อกม.ต้นแบบ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 47 725792 704641 นายพินิจ ศรีเศวต

139 กรงปินัง 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 750671 711238 นายสุชิน หอ้งสุวรรณ

140 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 750881 709323 นายอาหามะ อาลีมาส๊ะ

141 3 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 753206 707777 นายอาแว มาฮะคีรี

142 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลปุโรง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 750881 709323 นายการิง อะไตย

143 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลกรงปินัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 751590 706387 นายซารูดิง เจะ๊แม

144 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านดินและปุย๋ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 749575 707643 นายดือราเซะ ดือราเซะ

145 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 750887 709299 นายยโูซะ ดอเลาะบองอ

146 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลสะเอะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 750881 709323 นายยโูซะ ดอเลาะบองอ

147 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยกระทิง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 751352 702438 นายมะซอรี มาฮะ

148 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลหว้ยกระทิง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยกระทิง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 752835 698326 นายดือราแม ดาจริง

149 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล ต าบลหว้ยกระทิง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยกระทิง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 750918 703534 นายอาเลง ดิง

150 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 748890 710830 นายฆอรอเฮง ดอฆอ

151 13 ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่1 ต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 749538 711966 นางนัสรียะห ์แวมะสง

152 14 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต าบลปุโรง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 47 749020 713433 นายสมาแอ โต๊ะยามู
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โซน x y

1 เมอืงสงขลา 1 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลเขารูปช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวัดสงขลา 47 679510 791063 นายสุพจน์ ออ่นเจริญ

2 2 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลเกาะแต้ว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวัดสงขลา 47 682454 783914 นายประเสริฐ หนูทอง

3 3 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลเกาะแต้ว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวัดสงขลา 47 680927 786802 นายเสรี สาเจริญ

4 4 ศูนยเ์รียนรู้ (ไร่นาสวนผสม) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวัดสงขลา 47 677578 787050 นายวิ มณีรัตน์

5 5 ศูนยเ์รียนรู้ทฤษฎใีหม ่(1 ไร่หลายแสน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวัดสงขลา 47 676106 783137 นายดาบต ารวจสุนทร เรืองสม

6 6 ศูนยเ์รียนรู้ทฤษฎใีหม ่(1 ไร่หลายแสน) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวัดสงขลา 47 676685 782356 นายไพฑูรย ์พูลศรี

7 7 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลทุง่หวัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทุง่หวัง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวัดสงขลา 47 682899 782462 นายพงค์ แกว้เขยีว

8 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลทุง่หวัง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวัดสงขลา 47 682145 782412 นางสุภาพร แซ่ต้ิว

9 9 ศูนยเ์รียนรู้ไมผ้ล (พืชเอกลักษณ์) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวัดสงขลา 47 668855 790138 นายสุริยา สหกะโร

10 10 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลเกาะยอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวัดสงขลา 47 669242 790904 นายไพฑูรย ์ทีปบวร

11 ทิงพระ 1 แปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมบ้านชุมพล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลชุมพล อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 653598 840657 นายอภชิาติ ยพุยงค์

12 2 นาแปลงใหญ่ต าบลคลองรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลคลองรี อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 654802 835504 นายสุชาติ อกัษรวงศ์

13 3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรสามคัคีต าบลคูขดุ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลคูขดุ อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 655913 821500 นางรจนา แกว้ขาว

14 4 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลท่าหนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 656508 817573 นางกมลวรรณ โจวรรณถะ

15 5 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 657682 817170 นางสาวรัตนา อ าภาพร้อม

16 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 656864 818711 นายชิต ขวัญแกว้

17 7 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านมไิร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 656965 818949 นางเบญจวรรณ ศรีสุวรรณ

18 8 บ้านเหด็ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 658066 816419 นายยอ่ม เพชรศรีสังข์

19 9 ตาลบุรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 658739 819120 นายบรรพจน์ ยิม้วัลย์

20 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 656535 817565 นางศรีสุดา มากชูชิต

21 11 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลท่าหนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลท่าหนิ อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 656508 817573 นายพงศักด์ิ มากชูชิต

22 12 สวนเฉลิมชัย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลวัดจนัทร์ อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 660960 815006 นายเฉลิมชัย เชาวลิต

23 13 วิสาหกจิชุมชนซุ้มเพชรบ้านแค ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 660739 819968 นายไพทูรย ์พรหมวิจติ

24 14 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อดาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลบ่อดาน อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 654580 824051 นางสาวเบญจมาศ ฉนัทจติ

25 15 แปลงใหญาปาล์มน้ ามนัสทิงพระ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลบ่อดาน อ าเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา 47 660739 819968 นายมานิต ไชยชนะ

26 จะนะ 1 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลบ้านนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 692119 771517 นายเนือง จนัจติจริงใจ

27 2 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลป่าชิง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 687153 767756 นายทนงศักด์ิ หนูคง

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัสงขลา

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัสงขลา

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

28 3 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลสะพานไมแ้กน่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลสะพานไมแ้กน่ อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 697380 756269 นายณรงค์วรรณ ไชยทอง

29 4 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลสะกอม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 698709 767558 นายสมชาย โต๊ะหลี

30 5 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลนาทับ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนาทับ อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 689437 776523 นางซาปีตะห ์หวังโส๊ะ

31 6 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลน้ าขาว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 686445 752476 นางเฉลียว บุญทอง

32 7 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลขนุตัดหวาย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลขนุตัดหวาย อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 688495 750821 นายอบัดุลเหล๊าะ หวังด า

33 8 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลท่าหมอไทร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 691201 758008 นายอหุมาด สีเต็ม

34 9 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลจะโหนง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 686965 773255 นายค านึง นวลมณีย์

35 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลคู ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่8 ต าบลคู อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 690237 760821 นางวาสนา ขวัญทองยิม้

36 11 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลแค ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 687637 753219 นายไสโฝด หลีขาหรี

37 12 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลคลองเปียะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 684270 769165 นายณัฐกติต์ จนัด า

38 13 ศูนยเ์รียนรู้การพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตรต าบลตล่ิงชัน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 47 692202 771517 นายเสกสรร ชูเขยีว

39 นาทวี 1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มปุย๋บ้านพรุเตียว ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 689946 745118 นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ

40 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่12 ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 698189 742307 นายนิรันดร์ นิคมรัตน์

41 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลฉาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลฉาง อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 686331 747845 นางสาวศุลีพร เขม็จะระ

42 4 วิสหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรต าบลนาหมอศรี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลนาหมอศรี อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 685136 750717 นายวิชิต ณะนวล

43 5 ศูนยเ์รียนรู้พระอาจารยภ์ตัรอริโย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลนาหมอศรี อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 686044 748623 นายสมเดช หวังแอ

44 6 ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านเขานา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 679154 750091 นายชัยยทุธ หมดัหลัง

45 7 แปลงใหญ่ยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่3 ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 677934 746085 นายประดิษฐ์ ทองแกว้

46 8 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปถัว่/ขนมปัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลปลักหนู อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 685079 739625 นางหวันเส๊าะ อสัิน

47 9 แปลงใหญ่ทุเรียนอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลปลักหนู อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 684646 736467 นายเอนก ราชหงษ์

48 10 แปลงใหญ่กล้วยนาทวี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลปลักหนู อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 687765 737419 นายโกเมน หมานมณี

49 11 วิสาหกจิชุมชนศูนยเ์รียนรู้ทุง่หวัเมอืงฟาร์ม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 689223 738860 นายธัตน์ชัย บุญรัตน์

50 12 กลุ่มเล้ียงด้วงหวัควน ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่3 ต าบลสะท้อน อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 688404 736577 นายอฏพิัชร์ ธัญรัตน์เรืองเดช

51 13 วิสาหกจิชุมชนทอผ้าสะพานพลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลสะท้อน อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 688687 734429 นางสุวรรณี รักวิจติ

52 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทับช้าง อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 684759 728106 นางน้อย อนิทอง

53 15 ศูนยเ์รียนเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลทับช้าง อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 695884 725130 นางคนึง ทาลายา

54 16 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเล้ียงโคบาลชายแดน 57 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลประกอบ อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 686747 717905 นายอบัดุลตอเลาะ สาอุ
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55 17 กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านนาปรังพัฒนา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 681226 733094 นายศตวรรษ จทัร์ทอง

56 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 47 679261 741737 นายไสว แสงสุวรรณ์

57 เทพา 1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 717063 759324 นางสุนีย ์หดัขะเจ

58 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงตามรอยพ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 716754 754613 นายชาคริต นิหะ

59 3 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรียบ์้านป่าโอน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 712794 752057 นายดนรอหมี มเุซะ

60 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลปากบาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 723932 754010 นายดนเล๊าะ สังรี

61 5 เกษตรผสมผสานบ้านวังเลียบ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 707553 758474 นายสุดใจ แถมเงิน

62 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานทุง่ปลักน้ าขาว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 712839 757320 นายดนัย ใจเยน็

63 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลล าไพล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 712383 737021 นายสวัสด์ิ คงคนึง

64 8 ศูนยเ์รียนรู้สมนุไพรชุมชนบ้านโคกกอ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่11 ต าบลท่ามว่ง อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 720341 752501 นายฟืน้ แกว้สมศรี

65 9 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภาพบ้านนิคมเทพา ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลท่ามว่ง อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 719146 745693 นายเชวง ทับมาก

66 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลท่ามว่ง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลท่ามว่ง อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 719104 747247 นายเจยีร ทองคง

67 11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพบ้านนาจวก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลท่ามว่ง อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 722532 742777 นายสมพร บูโยะ

68 12 กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภาพ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่5 ต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 707636 745900 นายพันธ์ อรุณศรี

69 13 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 706050 748662 นายสุพล เดชะพันธ์

70 14 กลุ่มปุย๋พัฒนาเกษตรยัง่ยนื ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 702013 763066 นายสวาท เอยีดหวัง

71 15 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลสะกอม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 47 702980 768297 นายสุเบด สอรอโส๊ะ

72 สะบ้ายอ้ย 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลสะบ้ายอ้ย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสะบ้ายอ้ย อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา 47 717116 730989 นายสกล พลกล้า

73 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลทุง่พอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทุง่พอ อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา 47 712423 729260 นายเจะม ุแหละแอ

74 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเปียน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเปียน อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา 47 723480 728919 นายเหนือ รัตนสุวรรณ

75 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบ้านโหนด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านโหนด อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา 47 724727 733065 นายคมกฤช เหมศิริ

76 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนกาแฟโรบัสต้าสะบ้ายอ้ย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลบ้านโหนด อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา 47 725093 733852 นายปุญญพัฒน์ เรวัฒทูตานนท์

77 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลจะแหน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา 47 722140 718310 นายบือราเฮง ยะพา

78 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคูหา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลคูหา อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา 47 703792 729679 นายสุชาติ เพ็งมาก

79 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านไร่บ้านนาต าบลเขาแดง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา 47 701193 723296 นางไพจติร เท่าซุง

80 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเขาแดง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา 47 701565 723835 นายทิศ สีสมออ่น

81 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบาโหย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบาโหย อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา 47 711531 708456 นายเอกสัมภาท พันธมาศ
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82 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลธารคีรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบ้ายอ้ย จงัหวัดสงขลา 47 729590 726638 นายหะหมะ ชายตุ

83 ระโนด 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเฉยีงพง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 644870 857075 นายประวิชญ์ สุวรรณโณ

84 2 ศูนยเ์รียนรู้แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนัตะเครียะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 639389 863791 นายวิจารณ์ แสงแกว้

85 3 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองถว้ย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 637547 869912 นายไพฑูรย ์หนูจนี

86 4 แปลงใหญ่หนองอา้ยแท่น ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 639771 86779 นางอริศรา เมฆยอ้ย

87 5 กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพือการค้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลปากแตระ อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 645607 859200 นายจริะวัฒน์ ภกัดี

88 6 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลพังยาง อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 650895 839331 นางรุ้งตะวัน ช้างสาร

89 7 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้านพังขาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวัดสน อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 652771 845911 นายเกษม สังขท์อง

90 8 วิสาหกจิชุมชนแปลงใหญ่ต าบลบ้านขาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 645230 865230 นายโชคดี ไล่สาม

91 9 แปลงเกษตรผสมผสานตามรอยเท้าพ่อ 1 ไร่ได้หลายแสน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 635214 868541 นายณัฐพล หนูแสง

92 10 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเคร่ืองแกงสมนุไพร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 635580 868777 นางปวีณา ขนุทรงอกัษร

93 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร เครือขา่ยในเขตปฏรูิปทีดิ่น ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 640833 872802 นางปราณี คงช่วย

94 12 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร เครือขา่ยด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 644438 870667 นายนันท์ชัย สัยละมยั

95 13 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 47 644425 870668 นางณัทชุอร โภชนุกลู

96 กระแสสินธุ์ 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวัดสงขลา 47 640207 835870 นายพิเชษฐ์ หวานช่วย

97 2 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง บ้านยางทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวัดสงขลา 47 643456 835225 นายเพชรคง น้อยส าลี

98 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลโรง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลโรง อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวัดสงขลา 47 646627 847172 นายวิโรจน์ ทิพยร์องพล

99 4 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง บ้านโคกพระ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโรง อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวัดสงขลา 47 646800 845851 นายโหย้ ธรรมชาติ

100 5 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง บ้านโรง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโรง อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวัดสงขลา 47 647123 850854 พันจา่เอกสมปอง เพชรสงคราม

101 6 ศูนยเ์พาะพันธุ์กล้าไม้ อืน่ๆ หมูท่ี่2 ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวัดสงขลา 47 648695 842287 นายสาโรจน์ สวยงาม

102 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่มลูค่าสินค้าเกษตร เขาใน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวัดสงขลา 47 648831 840142 นางสาวนทีธรรม ทองเนือ้แขง็

103 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลกระแสสินธุ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวัดสงขลา 47 645110 837854 นางสาวอญัธิกา บัวพูล

104 9 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง บ้านโตนดด้วน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวัดสงขลา 47 645437 838853 นายปรีชา หอมตีบ

105 10 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง บ้านคลองโหน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวัดสงขลา 47 646438 839335 นางสุนันทา ไกรสุรสีห์

106 11 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรีย ์บ้านคลองโหน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวัดสงขลา 47 646277 840354 นาย ไพรัตน์ พิทักษ์ธรรม

107 รัตภมูิ 1 สหกรณ์การเกษตรรัตภมู ิจ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47  ุ639262 788871 นายวัฒนา เรืองมาก

108 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเล้ียงชันโรง บ้านคลองต่อ ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่10 ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 639212 776129 นายวิสุทธิ์ สุวรรณ
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

109 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บ้านหนองไมแ้กน่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 636202 783305 นายสุจนิต์ พุทธกลู

110 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่บ้านควนขนั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 638373 795224 นางชวิศา เหมสุวรรณ

111 5 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 640604 792667 นายทวี วรรณดี

112 6 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 640604 792667 นายทวี วรรณดี

113 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 639415 792936 นายประกอบ จนัทสุวรรณ

114 8 ศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบด้านขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 637549 791312 นายวิโรจน์ คงนุย้

115 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองเสาธง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลควนรู อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 645797 796867 นายถัน่ จลุนวล

116 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บ้านไสท้อน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลควนรู อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 645162 797842 นางนุสร รุ่งพรหม

117 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่บ้านโคกค่าย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลควนรู อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 634913 793479 นายสมใจ เด่นพุทธ

118 12 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลควนรู อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 645805 796896 นายบุญชอบ ทองดี

119 13 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านหนองโอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลควนรู อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 645805 796896 นายไพบูลย ์หนูราช

120 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรธาตุสี บ้านบนควน ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่5 ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 628325 777001 นายอภนิันต์ หมดัหลี

121 15 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตไมผ้ลคุณภาพ บ้านเขาสอยดาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 625382 769645 นายสมจติร อภยัรัตน์

122 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บ้านนาสีทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 634097 783995 นายอดุม หวานแกว้

123 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บ้านนาลึก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา 47 631798 782853 นายชิต ขวัญค า

124 สะเดา 1 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่99 ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 657906 735194 นายประวิช จงเปาหยนิ

125 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลสะเดา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่0 ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 651642 725967 นายสุวิทย ์อนุชวลิตวงศ์

126 3 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 657896 741030 นายสมพร บุญแกว้

127 4 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 659892 740041 นายมงคล แซ่ล้ี

128 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 659108 754459 นางสาวสายจติ ขนุทอง

129 6 ศูนยเ์รียนรู้เศษฐกจิพอเพียงบ้านมว่ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 662070 732863 นายสมศักด์ิ หมดัสะแหล๊ะ

130 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 658291 732633 นายบุญฤทธิ์ บุญรัตนา

131 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตหมอ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลทุง่หมอ อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 648863 749457 นายคนิต พุทธกลู

132 9 ศูนยเ์รียนรู้เศษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลทุง่หมอ อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 650858 744207 นายไท่ฟู ่แซ่หยาง

133 10 การผลิตไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่11 ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 640202 744922 นายถาวร ปัญญาสวัสด์ิ

134 11 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตแมลงเศรษฐกจิและปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 637469 742611 นายอนุชิต ว่องเจริญชัย

135 12 ศูนยเ์รียนรู้แบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่11 ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 638049 744730 นายสว่าง เสนด า
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136 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 653911 726339 นายปฏญิญา อบิรอเหน็

137 14 ศูนยดิ์นปุน๋ชุมชนต าบลเขามเีกยีรติ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลเขามเีกยีรติ อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 47 665193 752618 นายด ารงศักด์ิ รามแกว้

138 หาดใหญ่ 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านควนลัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 654703 772645 นายร่อเหม มเูกม็

139 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลคูเต่า ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 663297 784306 นายวินัย ยางทอง

140 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านคูเต่า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 661838 786615 นายหนูเรียง บิลระโอะ๊

141 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านปลักธง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 664796 771639 นายวินิจ สาระวิโรจน์

142 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียแ์ละการท่องเทีย่วเชิงเกษตรบ้านฉลุง ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 636885 773498 นายสมชาย จนัทะสระ

143 6 ศูนยว์นเกษตรต าบลฉลุง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 642925 775047 นายหมดัฉา หนูหมาน

144 7 ศูนยว์นเกษตรทุง่ใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลทุง่ใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 670679 774939 นายอาทร สุขสว่างผล

145 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมทุ่ง่ต าเสา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทุง่ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 653915 770721 นางนุชลิน มกสูงเนิน

146 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านนายสี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลทุง่ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 647389 769249 นายจรัญ จนัทร์แกว้

147 10 กลุ่มแปลงใหญ่ผ้ึงโพรงบ้านท่าหมอไชย ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่8 ต าบลทุง่ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 642535 765077 นายประคอง โลพะกลู

148 11 วิสาหกจิชุมชนโรงสีขา้วทหารผ่านศึกทุง่ต าเสา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลทุง่ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 651658 768660 นายระนอง มสิุกะชาติ

149 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลทุง่ต าเสา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลทุง่ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 639879 768254 นายชัยโรจน์ โสบุญ

150 13 กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราทุง่ต าเสา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลทุง่ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 644994 770217 นายพีระ พรมเทพ

151 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 672572 778814 นายอรุณ ทองวิลัย

152 15 ศูนยป์รับเปล่ียนวิถเีกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 672079 779203 นางจรีวรรณ ทะสะระ

153 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านน้ าน้อยใน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 667958 782155 นายบุญธรรม ปานนุกลู

154 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านไร่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 667178 760568 นายวิรัตน์ กาญจนสุวรรณ

155 18 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานชุมชนเขต 2 เทศบาลเมอืงบ้านพรุ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่99 ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 661510 769019 นายชาญวิทย ์ด้วงทอง

156 19 กลุ่มวิสาหจิชุมชนแปรรูปหมอ่นผลใต้ร่มบุญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 47 672319 755154 นายมนูญ แสงจนัทร์ศิริ

157 นาหมอ่ม 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลนาหมอ่ม อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 667988 770664 นายสมนึก ไพยรัตน์

158 2 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาหมอ่ม อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 673304 770499 นายนิตย ์ไหมพรม

159 3 สหกรณ์การเกษตรนาหมอ่ม จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่5 ต าบลนาหมอ่ม อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 671935 769551 นางสาวเรืองไร รองวงศ์

160 4 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาหมอ่ม อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 674433 770113 นายมนัส ทองน้อย

161 5 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาหมอ่ม อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 668002 771737 นายไพโรจน์ เอยีดหมนุ

162 6 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาหมอ่ม อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 667925 771998 นางเสน่ห ์รัตนถาวร
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163 7 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลพิจติร อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 672772 771270 นายคเนศวร์ แกว้ชนะ

164 8 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลพิจติร อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 671486 773146 นางชุลีกรณ์ ดิษโสภา

165 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลพิจติร อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 674873 774426 นายสมมาตร ชูมณี

166 10 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลพิจติร อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 672994 771244 นายณรงค์ อนิอทุัย

167 11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านทุง่นาหว่าน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลพิจติร อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 671187 770749 นายไสว จนัทร์เมอืง

168 12 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านลานไทร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลทุง่ขมิน้ อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 672380 764814 นายสุกจิ แกว้ชื่น

169 13 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทุง่ขมิน้ อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 671536 765331 นายการุณ เพ็ชรมณี

170 14 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 674644 766645 นางแววตา โพธิการ

171 15 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปกล้วยแมบ่้านเกษตรกรบ้านคลองหรัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 674210 768343 นางสาวอ าไพ สุวัฒโน

172 16 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 674151 764191 นายชาคริต ทองศรีจนัทร์

173 17 สวนคุณยาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่3 ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 675155 767444 นายประภาส จนิดารัตน์

174 18 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 673352 764550 นายพันธ์ จนัทรประดิษฐ

175 19 วิสาหกจิชุมชนแมบ่้านเกษตรกรบ้านแซะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 674770 769843 นางสมพร ทองค า

176 20 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรียบ์้านแมเ่ปียะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 673851 768293 นางแนบ นวลสุวรรณ

177 21 การเพาะเหด็หลินจอื ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวัดสงขลา 47 674193 763118 นายสุรเดช พรมมาวิเศษ

178 ควนเนียง 1 ศูนยเ์ครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลรัตภมู ิอ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 653544 793068 นายเรียง เภาทอง

179 2 ศูนยเ์ครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลรัตภมู ิอ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 648617 792071 นางวรรณา พวงศิลป์

180 3 ศูนยศ์พก.เครือขา่ย ต าบลรัตภมูิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลรัตภมู ิอ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 647598 790338 นายวิชาญ สุวรรณชาตรี

181 4 ศูนยเ์ครือขา่ยทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลรัตภมู ิอ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 648851 791866 นางสุภาพร ท้าวนิล

182 5 ศูนยเ์ครือขา่ยการเพาะเหด็ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่13 ต าบลรัตภมู ิอ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 648587 792011 นายเจริญชัย ทองเชื้อ

183 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มขา้วซ้อมมอืนาลิงสองเกาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 649087 799031 นางฉลวย คงสม

184 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 650738 799558 นายสมพบ จนัทภาโส

185 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 651240 799905 นายวิชาญ พรหมจรรย์

186 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยลึก อ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 650353 803864 นายชยธร แสงจนัทร์

187 10 ศูนยศ์พก.เครือขา่ย ต.หว้ยลึก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยลึก อ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 648429 801835 นายอรุณ พุทธโกษา

188 11 ศูนยศ์พก.เครือขา่ย ต าบลบางเหรียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 655332 793689 นายวิจติร อนิทะโร

189 12 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านหน้าควน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่13 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 651268 785035 นางเพ็ญ แกว้เจริญ
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

190 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(ศูนยข์ยาย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 657358 790045 นายพิทักษ์ ตระกลูก าจาย

191 14 สวนพอเพียงคลองช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวัดสงขลา 47 653510 787012 นางเขมวันต์ ศรีนราธิวัฒน์

192 บางกล่ า 1 แปลงเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 659952 788075 นายธนาพงศ์ อารมณ์ไวย

193 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบางกล่ า ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 656204 786216 นายสมโภชณ์ นันทวงศ์

194 3 สหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 655799 783824 นายจติ เพ็ชรกาล

195 4 วิสาหกจิชุมชนเล้ียงองุและญิงยวนบางกล่ า ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่2 ต าบลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 656064 785873 นายคมคาย เพชรมณีุ

196 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลท่าช้าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่10 ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 645657 780925 นายวิชาญ ขวัญช่วย

197 6 แปลงเกษตรทฤษฎใีหม ่1 ไร่ 1 แสน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่17 ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 656386 782272 นายดวน อารมณ์ฤทธิ์

198 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลแมท่อม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลแมท่อม อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 660314 785993 นายพะยม พันคง

199 8 สวนปันสุข ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลแมท่อม อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 662714 783316 นายอนุวัต ลัภกติโร

200 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลแมท่อม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแมท่อม อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 661949 784702 นายเจตน์ธนัช กลุนิล

201 10 สวนปิติ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลแมท่อม อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 663265 782710 นายภกูจิ ปิติฑีรากลุ

202 11 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านหาร อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 659921 782574 นายสุนิ บุญประการ

203 12 แปลงใหญ่ผักพืน้บ้านบ้านหาร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านหาร อ าเภอบางกล่ า จงัหวัดสงขลา 47 662099 782152 นายอดิศักด์ิ บิลหมดุ

204 สิงหนคร 1 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลชิงโค อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 47 666342 803798 นางกรกนก สุวรรณขาว

205 2 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมะมว่งเบาครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลสทิงหมอ้ อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 47 670141 799450 นางอไุรวรรณ หอมจนัทร์

206 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการท าไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลท านบ อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 47 663162 807180 นายสนัน่ อนิทสระ

207 4 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 47 662428 808991 นายสมคิด น้อยส าลี

208 5 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลวัดขนุน อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 47 666889 806775 นายสิทธิศักด์ิ แกว้กาธร

209 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลชะแล้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 47 660358 809149 นายประวิทย ์แกว้ด า

210 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลปากรอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 47 661374 806084 นายมงคล รอดบุญธรรม

211 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลป่าขาด อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 47 663789 802544 นายสุชาติ มณีโชติ

212 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะฟักลูกปู ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลหวัเขา อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 47 673676 797388 นายช านาญ มานิล

213 10 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลมว่งงาม อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 47 663671 810971 นายวิจติร พันอบุล

214 11 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลมว่งงาม อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 47 661821 811004 นางสนธิยา ละอองสกลุ

215 คลองหอยโขง่ 1 วิสาหกจิชุมชนผักยกแคร่ปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 657870 761733 นายณรงค์ ไพยเคียน

216 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 646355 752655 นายนายดนอะซีด บิลโส๊ะ
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัสงขลา

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

217 3 สวนเกษตรสุข ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลคลองหอยโขง่ อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 651949 762119 นายชาญวิทย ์ด้วงทอง

218 4 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปเหด็ STP บ้านท่าหร่ัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลทุง่ลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 656742 656742 นายสมสิน จลุจนิดา

219 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืขชุมชนต าบลทุง่ลาน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลทุง่ลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 657856 761878 นายไสว คงชนะ

220 6 ศูนยก์ารเรียนรู้บ้านยา่นยาว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทุง่ลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 660985 758904 นายมนัส พรหมจรรย์

221 7 วิสาหกจิชุมชนผักไฮโดรโปนิกส์ทุง่ลาน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลทุง่ลาน อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 659983 759547 นายพิโชติ ผุดผ่อง

222 8 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรียบ์้านโคกสัก ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 655692 759715 นายอมัพร ประกอบการ

223 9 สวนนายธาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 656842 761105 นายประธาน สัตเพ็ญ

224 10 ส.สวนเกษตรปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 656476 760427 นายสาโรจน์ หล่อกาญจนาภา

225 11 ไร่บิก๊คาวบอย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 656428 759720 นายจอมพล จติต์เลขา

226 12 สวนระสา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 655357 655357 นายสุริยเทพ น้ าแกว้

227 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 656311 760600 นายประภาส สุวรรณรัตน์

228 14 สวนนายพล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 657573 761139 นายรัฐพล ประพหม

229 15 สวนปลักคล้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 655957 760472 นายสมคัร สุวรรณสาม

230 16 ผ้ึงโพรงแปลงใหญ่ต าบลโคกมว่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่5 ต าบลโคกมว่ง อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 657017 761674 นายปานเทพ สุวรรณมาลา

231 17 ศูนยเ์รียนรู้และขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ต าบลคลองหลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 649762 762020 นายวุฒิพงษ์ บุญจริง

232 18 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านสวนธนพร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวัดสงขลา 47 649304 761922 นางสาวธนพร คงบุญ

47



 

 

 

 

 

 

 

 

สตูล 

48



โซน x y

1 เมอืงสตูล 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนคลองขดุ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 624206 737022 นายอนันต์ กสูนัน่

2 2 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงและกสิกรรมธรรมชาติ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 624211 737028 นายสมหมาย บรรณา

3 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลควนขนั อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 616703 731849 นายบุญฤทธิ์ ละอองวิจติร

4 4 แปลงใหญผ้ึงโพรงมสุลิมทุง่พญา ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่14 ต าบลฉลุง อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 616161 745270 นายร่าเหม ยงัหาด

5 5 ศูนยเ์รียนรู้เฉพาะทางด้านแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลฉลุง อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 609618 747481 นายอาดัม หลงจิ

6 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต.เจะ๊บิลัง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลเจะ๊บิลัง อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 606479 744164 นายกอหนี เหตุฉนูุย้

7 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลเจะ๊บิลัง อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 606738 744292 นายรอหมาน เตบสัน

8 8 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนัต าบลควนโพธิ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 614976 746466 นายพิทักษ์ ชอบแต่ง

9 9 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลควนโพธิ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 614958 747008 นายหมดี ทิง้ปากถ้ า

10 10 ศูนยท์่องเทีย่วชุมชนพญาบังสา ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 613449 717992 นายสุรัฐพงษ์ หมัน่ใจดี

11 11 กลุ่มผู้ผลิตไมผ้ลต าบลเกตรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 622358 742857 นายมานพ พูลแกว้

12 12 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเกตรี ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 620180 740566 จา่สิบตรีมนัส ปลอดทอง

13 13 ศูนยข์า้วชุมชนเกตรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 619967 740178 นายบูกาเส็ม กรมเมอืง

14 14 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเกตรี อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวัดสตูล 47 619444 741760 นายยสุุบ สันหมดุ

15 ควนโดน 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต.ควนโดน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 618793 751604 นายวินิช ตาเดอนิ

16 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 619529 752065 นายวาเศษ ตาเดอนิ

17 3 วิสาหกจิชุมชนมสุลิมะเบเกอร่ี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 618613 750917 นางวนิดา หลังยาหน่าย

18 4 แปลงสาธิตการปลูกจ าปาดะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 618116 753199 นายรอเสด ตาเดอนิ

19 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านปลักใหญ่ใจดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 613385 751527 นายมนูญ สุวรรณชาตรี

20 6 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 623069 749950 นางรอเฝียะ เบ็ญหมนี

21 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนควนสตอ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 620068 749396 นายมะอเุส็น แซะอามา

22 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 622327 748025 นางรอหวัน อเุจะ๊

23 9 กลุ่มเกษตรกรเพาะเหด็นางฟ้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 619840 748042 นายราหวี หมาดทิง้

24 10 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 620053 749418 นายวิทยา มะแอเคียน

25 11 วิสาหกจิชุมชนเกษตรยัง่ยนืซอยสวนพลู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 620907 748917 นางสุชาฎา หมดัหลี

26 12 จดุเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลยา่นซ่ือ อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 617238 750328 นายหมาดดี โต๊ะดุสน

27 13 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลวังประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 626163 748432 นายหมาด หมาดปัณจอร์

28 14 แปลงสาธิตการปลูกจ าปาดะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลวังประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 629341 741351 นายดาหลี กระเวนเวช

29 15 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลวังประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 625174 748495 นายอะบีสอหาญ ข านุรักษ์

30 16 จดุเรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลวังประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 626414 748068 นางกาญจนา นาปาเลน

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัสตลู

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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31 17 แปลงสาธิตการผลิตลองกองคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลวังประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวัดสตูล 47 624477 752535 นายยนูุ วายะโยะ๊

32 ควนกาหลง 1 ศูนยเ์ครือขา่ย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 624716 754925 นายสุไลหมาน แดงงาม

33 2 จดุเรียนรู้การเล้ียงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 621205 756337 นายอาหลี เกปัน

34 3 จดุเรียนรู้การเล้ียงปลาน้ าจดืในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 620021 756632 นายทอง มาลินี

35 4 การท าเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 621173 758986 นางสาวไตรลดา พงษ์ชาตรี

36 5 จดุเรียนรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพบ้านน้ าร้อน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 625187 757500 นายอาหมาด เทศอาเส็น

37 6 ไร่ อ. การเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 624537 762852 นายกติตินันท์ นุย้เด็น

38 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลทุง่นุย้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 622928 756028 นายสอาด หลงกาสา

39 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต.ทุง่นุย้ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 621528 759886 นายอาสีด เทศอาเส็น

40 9 การเล้ียงปลาน้ าจดืในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 624606 757259 นายมะหมาดยาสีด ลัสมาน

41 10 การเล้ียงปลาน้ าจดืในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 621764 755648 นายราเชน สาดหลี

42 11 การเล้ียงปลาน้ าจดืในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 622567 760204 นายเขยีน สุขสวัสด์ิ

43 12 การเล้ียงปลาน้ าจดืในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 622527 755159 นายหมาด สารีฝีน

44 13 การเล้ียงปลาน้ าจดืในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 627452 757389 นายยทุธา มรรคาเขต

45 14 ศูนยคั์ดแยกไมผ้ล (มงัคุด) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 619185 763556 นายอดุร สุวรรณโณ

46 15 การท าเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 622711 759177 นายสุรชัย รัตนะ

47 16 จดุเรียนรู้ด้านการเล้ียงไกพ่ืน้เมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 622724 754610 นายยะโกบ มาลินี

48 17 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเแมบ่้านเกษตรกรบ้านหวักาหมงิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลทุง่นุย้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 624515 754777 นางมหีรา ดอล๊ะ

49 18 จดุเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียงบ้านเขาไคร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 613765 768759 นายประเวช ทองดี

50 19 การปลูกผักบนกระเบือ้ง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 610416 759595 นายสมศักด์ิ จนัทรักษ์

51 20 การท าเกษตรแบบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 612216 755480 นายนันท์นภสั ต้ันซู่

52 21 แปลงตัวอยา่งแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่8 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 612101 772770 นายดาเร๊ต หลีอะดัม

53 22 จดุเรียนรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 608129 756714 นายพิวุธ บัวปลอด

54 23 แปลงตัวอยา่งแปลงใหญ่ทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 614323 769182 นายมาย ีสีสวัด

55 24 จดุเรียนรู้การท าเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 612254 755619 นางสาวฐาปณี บุญจนัทร์

56 25 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่9 ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 604414 764019 นายโสภณ พุทธะสุภะ

57 26 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียงบ้านผัง 120 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 609414 764799 นางปพิชญา นวลบุญ

58 27 การเล้ียงปลาน้ าจดื ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลอใุดเจริญ อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล 47 606992 766207 นายอนันต์ หนูขาว

59 ท่าแพ 1 ศูนยเ์รียนรู้ไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 607458 758814 นายฮอนี ปังแลมาปุเลา

60 2 การเกษตรแบบผสมผสานคลองบุโล๊ะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 607458 752214 นางบุหลัน จนัทร์คล้าย

50



โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัสตลู

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

61 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนท่าแพ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 607443 752207 นางสาวรจนา จงัแดหวา

62 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต.ท่าแพ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 606491 751897 นางร่มหยนั แหอาลี

63 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเล้ียงแพะบ้านแป-ระเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 605717 758193 นายอสิมาแอน ปะลาวัน

64 6 วิสาหกจิชุมชนแปลงเรียนรู้ควบคู่การผลิต ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 604316 760146 นางฝาติมะ๊ ใบจิ

65 7 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานบ้านควนโท๊ะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 605112 759050 นางธนวดี เดียส๊ะ

66 8 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงเป็ดไขแ่บบผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 603463 760354 นายกอหนี ละใบยโูส๊ะ

67 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.แป-ระ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 604609 758519 นางสาวฮาหยาด โดงกฃู

68 10 การเกษตรแบบผสมผสานนายอบัดุลมญูีบ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 603469 758351 นายอบัดุลมญูีบ ใบจิ

69 11 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 595169 751595 ว่าทีร้่อยตรีสนธยา เส็นนิง่

70 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านท่ายาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 596689 753360 นางจสิน มจัฉา

71 13 ศูนยเ์รียนรู้ปาล์มน้ ามนั ต.ท่าเรือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จงัหวัดสตูล 47 599233 755581 นายกติติศักด์ิ ชูแสง

72 ละงู 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนก าแพง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 585767 765501 นายธนวัฒน์ หมาดอี

73 2 ศูนยข์า้วชุมชนต.ก าแพง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 585769 765487 นายสมชาย เหมาะเหล่

74 3 จดุเรียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 585762 765517 นายสมมาตร เพชรอนิทร์

75 4 จดุเรียนรู้การแปรรูปอาหารทะเล ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 584218 765008 นายสิทธิพร ลิมาน

76 5 จดุเรียนรู้การเล้ียงสัตว์แบบลดต้นทุน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 586520 761462 นายซ าซุดีน เล่งเจะ

77 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 589022 758904 นายอบัดุลเลาะห ์โส๊ะเต่ง

78 7 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่15 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 585377 757072 นายพิชิต กลุโรจนสิริ

79 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 589050 753169 นายพงษ์ศักด์ิ ฉมิอนิทร์

80 9 ศูนยเ์รียนรู้โครงการขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 593880 764010 นางสาวนิภาพร สุวรรณสถติย์

81 10 จดุเรียนรู้การแปรรูปกาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 592725 767642 นางรุจนิก ส าเร

82 11 จดุเรียนรู้การเล้ียงผ้ึงโพรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่4 ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 591750 765187 นายมสูา ดินเตบ

83 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต.น้ าผุด ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 593697 767096 นายวินัย ส าเร

84 13 จดุเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 593210 770152 นายหมาดหรี สานิง

85 14 จดุเรียนรู้การเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 592966 767585 นายสอและ แดงนุย้

86 15 จดุเรียนรู้อาชีพเสริมเพิม่รายได้ในสวนยางพารา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 593803 773499 นายโหด ส าเร

87 16 จดุเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จงัหวัดสตูล 47 592706 767624 นายอนุชา ส าเร

88 ทุง่หว้า 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านธารปลิว ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลทุง่หว้า อ าเภอทุง่หว้า จงัหวัดสตูล 47 589377 784034 นายพิมล รัตนประดิษฐ์

89 2 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้านท่าขาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทุง่หว้า อ าเภอทุง่หว้า จงัหวัดสตูล 47 586663 785368 นายธรรมนูญ บุญวัน

90 3 สวนเลิศเพ็ญ เกษตรสมรมชีววิถี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาทอน อ าเภอทุง่หว้า จงัหวัดสตูล 47 581289 782507 นางธัญวรัตม ์ชูชื่น
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

91 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ต าบลขอนคลาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุง่หว้า จงัหวัดสตูล 47 576100 775535 นางกติติมา เกอากะ

92 5 ศูนยเ์รียนรู้ สปก.ต.ขอนคลาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุง่หว้า จงัหวัดสตูล 47 574533 772744 นางนัจวา เทศนอก

93 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุง่หว้า จงัหวัดสตูล 47 576503 774583 นายสมชัย โสสนุย

94 7 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้านท่านา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทุง่บุหลัง อ าเภอทุง่หว้า จงัหวัดสตูล 47 575177 777151 นางวันทนีย ์รอดเสวก

95 8 ศูนยเ์รียนรู้ตามศาสตร์พระราชาบ้านทุง่ขมิน้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลป่าแกบ่่อหนิ อ าเภอทุง่หว้า จงัหวัดสตูล 47 593829 779574 นายสมโภช พลเพชร

96 9 ศูนยเ์รียนรู้บ้านสวนบายใจ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลป่าแกบ่่อหนิ อ าเภอทุง่หว้า จงัหวัดสตูล 47 587071 777153 นายอนันต์ วงศ์เมฆ

97 10 ศูนยเ์รียนรู้สวนลุงเลิศ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลป่าแกบ่่อหนิ อ าเภอทุง่หว้า จงัหวัดสตูล 47 588906 775881 นายบุญเลิศ คงอนิทร์

98 มะนัง 1 จดุเรียนรู้แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามนัต าบลปาล์มพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 602738 774129 นายยา่มนิ หมดัอสัุน

99 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนปาล์มพัฒนา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 603946 772349 นายสมชาย พรหมมาน

100 3 วิสาหกจิชุมชนพืชไร่พอใจพอเพียงและวิสาหกจิชุมชนในพืน้ทีอ่ าเภอมะนัง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 598138 764946 นางกรณิชารัตน์ เหลาทอง

101 4 แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 599529 773342 นายสมพงษ์ ส่องสง

102 5 จดุเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 598988 773782 นางนุชนาจ พหลภกัดี

103 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลนิคมพัฒนา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 602738 774129 นายถาวร ทองค า

104 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลนิคมพัฒนา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 604080 773528 นายหวาหาบ ยาบา

105 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 600487 767400 นายมชีัย เชื้อช่วยชู

106 9 กลุ่มเกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่9 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 603625 766995 นายบุญอยู ่ศรีมณี

107 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านสวนคุณาดิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 602664 766548 นายฐิติพงศ์ ยนืยง

108 11 แปลงเรียนรู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายยอ่ยประกอบอาชีพ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 600518 767367 นายอนัน เมอืงปาน

109 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรธรรมชาติ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 602664 766548 นายสุธา อนิยอด

110 13 จดุเรียนรู้การท าเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 604883 770262 นายแดง ไพศาล

111 14 จดุเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 606321 767790 นายเมา่ ดิสวัสด์ิ

112 15 จดุเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 601177 770760 นายใจ สะอาดแกว้

113 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 601421 768994 นายกติติโชติ ชนะหลวง

114 17 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรใต่ร่มบุญเมอืงสโตย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ีผั่ง 11 ม.4 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 600131 768811 นางสาวกญัจน์สิรัตน์ หนูค าสวน

115 18 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรเพาะเหด็รวมใจผัง 52 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง จงัหวัดสตูล 47 601421 768994 นางสาวทัศนีย ์เทพจติร
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โซน x y

1 เมอืงกระบี่ 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(หลัก) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลกระบีน่้อย อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 493259 903264 นายประจบ จนัทร์ดวง

2 2 ศูนยเ์รียนรู้เร่ือง แพะ บ้านเขาต้ัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลกระบีน่้อย อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 493161 904048 นายสมบัติ บุญถาวร

3 3 ศุนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเขาคราม อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 476243 911599 นายนายประพาส ธรรมศรี

4 4 วิสาหกจิชุมชนผู้เล้ียงผ้ึงบ้านไหนหนัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่3 ต าบลเขาคราม อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 473466 909631 นายสุธีร์ ปานขวัญ

5 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทับปริก อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 488434 898807 นางณิชาพร เหมนิทร์

6 6 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกพืชทางลือก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลทับปริก อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 484943 899721 นายนายประดิษฐ์ จนัทร์แกว้

7 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเหด็ฟาง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลทับปริก อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 486800 905032 นางระเบียบ การเร็ว

8 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุนบ้านทับปริก ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลทับปริก อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 486500 904571 นายอ าพันธ์ เกดิสุข

9 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(เครือขา่ย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลทับปริก อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 486500 904571 นายจรวย แผ่นทอง

10 10 กลุ่มเคร่ืองแกงแมบ่้านหว้ยโต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลทับปริก อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 488187 910579 นางนิภาพร เกดิสุข

11 11 ศูนยเ์รียนรู้เร่ือง มะพร้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลอา่วนาง อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 นายสมาแอล คมข า

12 12 ศูนยเ์รียนรู้เร่ือง เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 475397 890158 นายธีรพจน์ บุญชู

13 13 ศูนยเ์รียนรู้เร่ือง ขา้ว(เกาะกลาง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลคลองประสงค์ อ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวัดกระบี่ 47 492616 890101 นายประวัติ คลองร้ัว

14 เขาพนม 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอเขาพนม(ศูนยห์ลัก) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่ 47 499435 911470 นายมนตรี รักดี

15 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ม.10 ต.เขาพนม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่ 47 499471 911448 นางเบ็ญจารัตน์ กายทอง

16 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง กม.99 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเขาดิน อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่ 47 510516 920844 นางระเบียบรัตน์ มณีมยั

17 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลเขาดิน อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่ 47 509976 924377 นายสุธรรม ขนัพระแสง

18 5 วิสาหกจิชุมชนเศรษฐกจิพอพียง (ผักตัดยอด) ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลสินปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่ 47 526119 911715 นายวิมล ใหมเ่พ็ง

19 6 วิสาหกจิชุมชนเล้ียงแพะเขาพนม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ีห่มูท่ี ่3 ต าบลสินปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่ 47 532901 911750 นางวรรณา หมวดชนะ

20 7 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงบ้านบางนุย้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีห่มูท่ี ่6 ต าบลสินปุน อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่ 47 533810 916868 นายไพรัตน์ แซ่จริง

21 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลพรุเตียว อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่ 47 510550 915326 นางสาวอมรรัตน์ นวลสิริ

22 9 วิสาหกจิชุมชนออมทรัพยเ์พือ่การศึกษาและผู้สูงอายุ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหน้าเขา อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่ 47 498572 919674 นายวัชระ แกว้เกา้

23 10 ศูนยเ์รียนรู้กสิกรรมธรรมชาติคนสวน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโคกหาร อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่ 47 529948 906565 นายจ าเริญ เขยีวขาว

24 11 ศูนยเ์รียนรู้เพิม่รายได้ในสวนยางพารา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโคกหาร อ าเภอเขาพนม จงัหวัดกระบี่ 47 534538 909133 นายสวิส พรหมชัยศรี

25 เกาะลันตา 1 จดุถา่ยทอดปลูกสับปะรดแซมยาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลเกาะลันตาใหญ่ อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 47 509872 831034 นางจนัทิมา ประพฤติดี

26 2 จดุถา่ยทอดปลูกแตงโมหลังสอด ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลเกาะลันตาน้อย อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 47 509396 848450 นายสวาสด์ิ แขง็แรง

27 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานยา้นคลองหมาก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเกาะลันตาน้อย อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 47 507325 848480 นางเกศรินทร์ สันขวา

28 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 47 503522 860279 นายเรืองเดช คล่องดี

29 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 47 510144 854770 นายจ านงค์ ศรีวาจา

30 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 47 507966 853573 นายธเนศ ปราบเภท

31 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 47 513487 862647 นายวัฒนา สุทธยาคม

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดักระบี่

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดักระบี่

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

32 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเขาฝาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 47 508449 863292 นายสุมติร หวัแหลม

33 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านต้นทัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลคลองยาง อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 47 510809 863193 นายสุทธิพงค์ ปาใหน

34 10 จดุถา่ยทอดปลูกฝักเหมยีงแซมยาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี่ 47 507398 840355 นายยหีมดี พยายาม

35 คลองท่อม 1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 47 526050 876399 นางสมจติร เอง่ฉว้น

36 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ม.1 ต าบลคลองท่อมเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 47 526660 880094 นายวิชาญ ทองด้วง

37 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 47 524755 865632 นายสนิท คงชุม

38 4 วิสาหกจิชุมชนแมบ่้านเกษตรกรบ้านหนิเพิง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 47 524748 865705 นางฉายา สุขยงั

39 5 กลุ่มเล้ียงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่13 ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 47 519591 857991 นายสมัน่ เขยีวสด

40 6 กลุ่มเล้ียงปลาในกระชัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 47 521312 859315 นายนิยม ยา่หลี

41 7 กลุ่มเล้ียงผ้ึงโพรงไทย ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่1 ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 47 526354 851932 นายเอกลักษณ์ บรรดา

42 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงสวนสุทธินนท์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยน้ าขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 47 514670 874359 นายบุญถิน่ สุทธินนท์

43 9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรคลองชะมวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลพรุดินนา อ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 47 528378 886867 นายอดุม รอดคุ้ม

44 10 ศูนยเ์รียนรู้ปลูกผักกางมุง้ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลพรุดินนา อ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 47 521840 887481 นายคณิต แซ่อิว๋

45 11 วิสาหกจิชุมชนลานเทปาล์มน้ ามนัและเครือขา่ยต าบลเพหลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 47 516718 898712 นายอาคม ชูมณี

46 อา่วลึก 1 ศูนยเ์รียนรู้ปาล์มน้ ามนัชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลอา่วลึกใต้ อ าเภออา่วลึก จงัหวัดกระบี่ 47 472546 929422 นายสุริยา ชุ่มใจ

47 2 กลุ่มวิสาหกจิผสมปุย๋เคมใีช้เอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลอา่วลึกใต้ อ าเภออา่วลึก จงัหวัดกระบี่ 47 469828 926011 นายประดิษฐ์ สวัสดี

48 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลนาเหนือ อ าเภออา่วลึก จงัหวัดกระบี่ 47 468784 949639 นายทวีศักด์ิ บุญยเสถยีร

49 4 วิสาหกจิชุมชนลานเทปาล์มน้ ามนันาเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่5 ต าบลนาเหนือ อ าเภออา่วลึก จงัหวัดกระบี่ 47 469582 944276 นายวิจติต์ ค าคุ้ม

50 5 วิสาหกจิชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านบางเจริญ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลนาเหนือ อ าเภออา่วลึก จงัหวัดกระบี่ 47 473327 943892 นายนิพจน์ ไพณุจติ

51 6 ศูนยป์าล์มน้ ามนัชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลคลองหนิ อ าเภออา่วลึก จงัหวัดกระบี่ 47 480576 918509 นายสุวรรณ มาตยบ์ุตร

52 7 กลุ่มวิสาหกจิผสมปุย๋ใช้เอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลคลองหนิ อ าเภออา่วลึก จงัหวัดกระบี่ 47 479764 917831 นายธนวัฒน์ รัตนะเดช

53 8 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลคลองหนิ อ าเภออา่วลึก จงัหวัดกระบี่ 47 475025 915121 นายสมาน บัวพนม

54 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลอา่วลึกเหนือ อ าเภออา่วลึก จงัหวัดกระบี่ 47 477871 931062 นายสถติย ์พรหมรักษา

55 10 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลเขาใหญ่ อ าเภออา่วลึก จงัหวัดกระบี่ 47 471354 933554 นายประพันธ์ สิทธิโชค

56 11 กลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลคลองยา อ าเภออา่วลึก จงัหวัดกระบี่ 47 486568 9E+06 นายชัยศิลป์ กลางรัก

57 ปลายพระยา 1 ศูนยเ์รียนรู้บัญชีครัวเรือน ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่2 ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 482743 938596 นายสหสั แกว้จนิดา

58 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(ศูนยห์ลัก) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 483262 955968 นายสุรินทร์ คุ้มเสน

59 3 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 480089 937822 นายมนตรี อารีทาน

60 4 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้วครบวงจรเพือ่บริโภค ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 486788 939788 นายเสน่ห ์เจยีบบุตร

61 5 จดุเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 482097 945970 นายประวัติ รักษารัตน์

62 6 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 483775 955525 นายอนิรุทธ์ วัฒนธรรม
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดักระบี่

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

63 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียงบ้านคลองปัญญา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 480731 947984 นายสุริยนัต์ กมุารน้อย

64 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 477760 938000 นางสาวดาวเรือง ปรีศิริ

65 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลเขาต่อ อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 474749 955390 นายมโน คงรงค์

66 10 จดุเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 481656 931864 นายจรัส ประทุมสุวรรณ์

67 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศูนยเ์ครือขา่ย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 478117 934324 นายปรีชา นวลเสน

68 12 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงแพะเพือ่เพิม่รายได้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบี่ 47 481412 931304 นายศราวุธ มาฆโว

69 ล าทับ 1 วิสาหกจิชุมชนแมบ่้านเกษตรกรบ้านนาพรุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 532150 895579 นางรัตนาพร ศรีสุข

70 2 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงบ้านภผูา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 539571 878702 นายสุนทร อนินุน่

71 3 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพกาแฟและเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราและปาล์มน้ ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลดินอดุม อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 541675 894883 นางมณฑา ศรีมกุข์

72 4 กลุ่มผลิตกล้วยไมไ้ทย ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลดินอดุม อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 542384 895392 นายประจวบ ภกัดี

73 5 กลุ่มผลิตพืชร่วมยาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลดินอดุม อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 541064 896054 นายสัญญา ภมูสุิข

74 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเขาดิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลดินอดุม อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 541623 892223 นางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธ์

75 7 กลุ่มพืชทางเลือก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลดินอดุม อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 539034 897579 นายสุวิทย ์เลิศไกร

76 8 กลุ่มเล้ียงแพะต าบลทุง่ไทรทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลทุง่ไทรทอง อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 532842 888840 นายฤทธิรงค์ คงแกว้

77 9 กลุ่มรักษ์บางบอนตามรอยเท้าพ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทุง่ไทรทอง อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 529552 892230 นายสถาพร ศรีเทพ

78 10 กลุ่มผลิตกาแฟขีช้ะมด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลดินแดง อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 542054 888987 นายพิศิษฎ ์เป็ดทอง

79 11 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผสมปุย๋อนิทรีย์-ชีวภาพ บ้านดินแดง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลดินแดง อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 541920 888671 นายทนงศักด์ิ หนูชัยแกว้

80 12 ศูนยเ์รียนรู้ปาล์มน้ ามนัชุมชนบ้านดินแดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลดินแดง อ าเภอล าทับ จงัหวัดกระบี่ 47 541938 881335 นายเสริม เขยีวเขม็

81 เหนือคลอง 1 ศูนยเ์ครือขา่ยการเล้ียงแพะแบบครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 498975 890147 นายเอกสิทธิ์ ศรีรักษ์

82 2 ศูนยเ์ครือขา่ยการปลูกผักกางมุง้ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 501403 890769 นายณัฐกร เรือทอง

83 3 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการเพาะเหด็นางฟ้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 499109 873076 นางอารี ปาละมาน

84 4 ศูนยเ์ครือขา่ยการปลูกผักหวานป่า ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 502398 870366 นายจตุพร วันช่วย

85 5 ศูนยเ์ครือขา่ยการท าประมงชายฝ่ัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลเกาะศรีบอยา อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 502398 870366 นายจตุพร วันช่วย

86 6 ศูนยเ์ครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 506127 880350 นายหร้อหมาน วังหนิ

87 7 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภาพ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 503602 878179 นางรัตติกาล พยายาม

88 8 ศูนยเ์ครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลคลองเขมา้ อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 498596 887053 นายรุ่งโรจน์ ต้ังมัน่

89 9 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 509926 889514 นายเชาวลิต จนัทร์ยอ่ง

90 10 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 506338 893103 นายบัญญัติ ร าเพย

91 11 ศูนยเ์ครือขา่ยการปลูกพืช 9 ชั้น ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 509877 894441 นายสมยศ ถิน่ปกาสัย

92 12 ศูนยเ์ครือขา่ยการปลูกมะพร้าวน้ าหอม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 494961 882138 นายทัศน์พล คลองยวน

93 13 ศูนยเ์ครือขา่ยเมด็มะมว่งหมิพานต์ค่ัวแบบโบราณ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 496693 878360 นางสาวพรพรรณ คลองร้ัว
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดักระบี่

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

94 14 ศูนยเ์ครือขา่ยการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าประมงชายฝ่ัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลปกาสัย อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 511100 880002 นายสุธนต์ ไชยมดุ

95 15 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลปกาสัย อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 503034 888374 นายพิชิต ชูมณี

96 16 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตเคร่ืองแกง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 512283 908643 นางพาณี เอง่ฉว้น

97 17 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยยงู อ าเภอเหนือคลอง จงัหวัดกระบี่ 47 500601 895402 นายสิทธิชัย เอง่ฉว้น
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โซน x y

1 เมอืงชุมพร 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต้าบลปากน ้า อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 526521 1149616 นายนิมติร ชูเกดิ

2 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษบกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต้าบลปากน ้า อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 526451 1149975 นายบุญสิง ผุดผ่อน

3 3 การแปรรูปมะพร้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต้าบลบางหมาก อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 519147 1155787 นางมลิวัลย ์ชัยบุตร

4 4 ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต้าบลบางหมาก อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 521452 1154870 นายพิชิต ธรรมนารักษ์

5 5 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนกลุ่มพัฒนาการเกษตรเขตคลองพระราชทาน หวัวัง-พนังตัก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต้าบลนาชะองั อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 519809 1168707 นายค้านึง น้อยนาเวศ

6 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต้าบลบางลึก อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 519390 1168943 นายฉลวย มาบัว

7 7 การแปรรูป ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต้าบลวังไผ่ อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 515880 1160148 นางปราณี ภมุรินทร์

8 8 ปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 45997 1157610 นายชลอ เหลือบุญเลิศ

9 9 ศูนยผ์ลิตไมผ้ลเพือ่การส่งออก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต้าบลขนุกระทิง อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 510907 1155182 นายชัยยศ จนัทร์อุ่น

10 10 ศูนยเ์กษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต้าบลทุง่คา อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 514986 1146818 นายรักเนตร เผือกเนียร

11 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต้าบลวิสัยเหนือ อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 505820 1149818 นางร้าเพชร แสงมณี

12 12 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต้าบลถ ้าสิงห ์อ้าเภอเมอืงชุมพร จงัหวัดชุมพร 47 506993 1153169 นายนิคม ศิลปศร

13 ท่าแซะ 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต้าบลท่าแซะ อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 0 0 นายธวัช ทองสิน

14 2 ศูนยเ์ครือขา่ยต้าบลท่าแซะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต้าบลท่าแซะ อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 519522 1178546 นายบุญชวน ยิง่ยทุธ

15 3 ศูนยเ์ครือขา่ยต้าบลคุริง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต้าบลคุริง อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 516875 1186933 นางมยรีุ แสงศรี

16 4 ศูนยเ์ครือขา่ยต้าบลคุริง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต้าบลคุริง อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 528965 1195387 นายธนพล ศรีเพชร

17 5 ศูนยเ์ครือขา่ยต้าบลนากระตาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต้าบลนากระตาม อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 520023 1170170 นายภกัดี นาคบุตร

18 6  ูศูนยเ์ครือขา่ยต้าบลรับร่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต้าบลรับร่อ อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 500175 1183771 นางสาวจริาพร เพ็ชรทอง

19 7 ศูนยเ์ครือขา่ยต้าบลท่าขา้ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต้าบลท่าขา้ม อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 509125 1183945 นายฉลองชาติ ยงัปักษี

20 8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มมลัเบอร์ร่ีเขาช่องคีรีวงศ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่13 ต้าบลท่าขา้ม อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 511042 1179306 นายสมพงษ์ ศรีทับทิม

21 9 ศูนยเ์ครือขา่ยต้าบลหงษ์เจริญ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต้าบลหงษ์เจริญ อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 519041 1185767 นายสุรพศ สุวรรณรักษา

22 10 ศูนยเ์ครือขา่ยท้าสวนหนิแกว้ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต้าบลหนิแกว้ อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 504790 1168763 นายสมรัก เพาะพฤกษา

23 11 ศูนยเ์ครือขา่ยต้าบลทรัพยอ์นันต์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต้าบลทรัพยอ์นันต์ อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 523448 1182076 นางสาวกานต์ชนก กติติยาการ

24 12 ศูนยเ์ครือขา่ยต้าบลสองพีน่้อง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต้าบลสองพีน่้อง อ้าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร 47 526108 1201478 นายคมศักด์ิ เดชสุรินทร์

25 ปะทิว 1 กลุ่มผูผลิตขา้วต้าบลบางสน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต้าบลบางสน อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 533789 1181385 นายประยรู เมอืงนาโพธิ์

26 2 กลุ่มผู้เลี ยงผึ งต้าบลบางสน ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่8 ต้าบลบางสน อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 533509 1178394 นายจารึก โกสินทร์

27 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต้าบลทะเลทรัพย ์อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 530785 1184466 นางมาลัย เรืองชาตรี

28 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต้าบลทะเลทรัพย์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต้าบลทะเลทรัพย ์อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 528725 1185207 นายกติติ ผลคิด

29 5 วิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต้าบลทะเลทรัพย ์อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 527661 1184349 นางจนัตนา นามกร

30 6 กลุ่มเกษตรกรเลี ยงแพะสะพลี ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต้าบลสะพลี อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 525893 1174089 นายชุมพร ค ้าชู

31 7 วิสาหกจิชุมชนปาล์มน ้ามนัฝ่ายเขา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่10 ต้าบลสะพลี อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 524618 1173248 นายสิทธิรักษ์ คล้านอกัษร

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัชมุพร

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัชมุพร

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

32 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต้าบลสะพลี อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 525020 1170706 นายอดุร แสงศิลป์

33 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต้าบลชุมโค ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต้าบลชุมโค อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 536251 1184693 นางฉลาด ชื่นแกว้

34 10 วิสาหกจิชุมชนรวมยางเพือ่นสามคัคีมาบอ้ามฤต ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่12 ต้าบลดอนยาง อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 537356 1200537 นายกฤษณ์ สุขแกว้

35 11 กลุ่มแมบ่้านเสรีสามคัคี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต้าบลดอนยาง อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 542576 120225 นางรัชนี จบีบรรจง

36 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต้าบลดอนยาง อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 542414 1202154 นางสาวพรทิพย ์เกดิชาตรี

37 13 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต้าบลปากคลอง อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 546378 1199036 นายแสวง คล้ายเรไร

38 14 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต้าบลปากคลอง อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 547680 1206444 นายสมควร เกตุเพ็ชร

39 15 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต้าบลเขาไชยราช อ้าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 47 531595 1206488 นายธนารัตน์ วงศ์ตินชาติ

40 หลังสวน 1 กลุ่มสตรีศรีขนัเงิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต้าบลขนัเงิน อ้าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 47 507683 1098429 นางสาวเพ็ญศรี สมบูรณ์

41 2 กลุ่มแปลงใหญ่ผึ งโพรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่10 ต้าบลนาขา อ้าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 47 504816 1110119 นายประทีป เกดิพุม่

42 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต้าบลนาขา อ้าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 47 505569 1110103 นางสาวนันทิยา นกแพทย์

43 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านควน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต้าบลบ้านควน อ้าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 47 508470 1093515 นายไพบูลย ์นุย้พิน

44 5 ศูนยจ์ดัการศรัตรูพืชชุมชนบ้านควน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต้าบลบ้านควน อ้าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 47 507460 1093032 นายวิรัตน์ เยน็บ้านควน

45 6 กลุ่มเลี ยงไกพ่ื นเมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต้าบลแหลมทราย อ้าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 47 513229 1100661 นายโสภณ ข้าจติร

46 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมคุณภาพมงัคุดเพือ่การส่งออกต้าบลวังตะกอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น ้าอยา่งรู้คุณค่า หมูท่ี่3 ต้าบลวังตะกอ อ้าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 47 506616 1100794 นายภวภพ นุย้เมอืง

47 8 วิสาหกจิชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรพรีเมีย่มวังตะกอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต้าบลวังตะกอ อ้าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 47 504860 1101775 นางสาวเมธยา ภมูริะวิ

48 9 สหกรณ์ชุมชนร่วมใจ ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่12 ต้าบลวังตะกอ อ้าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 47 497932 1101755 นางยพุิน ใจเยน็

49 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มมงัคุดคุณภาพสันติสุข ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต้าบลหาดยาย อ้าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 47 501753 1096493 นายมณู อรุณโชติ

50 11 วิสาหกจิชุมชนหาดยาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต้าบลหาดยาย อ้าเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร 47 501931 1095236 นายสุชาติ ทับกาญจน์

51 ละแม 1 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต้าบลละแม อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 502237 1074235 นางวาสนา สุทธินุน่

52 2 ผลิตทุเรียนคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่15 ต้าบลละแม อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 632213 9371560 นายสุนทร ใจหา้ว

53 3 กลุ่มวิสาหกจิชุชนผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภาพบ้านทรัพยท์วี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่19 ต้าบลละแม อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 493590 1081838 นายเสรี ศรีรักษา

54 4 สวนนางฟ้ากลางป่าไผ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต้าบลทุง่หลวง อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 505559 1082827 นางสาวละออง พรหมอยู่

55 5 YSF อ้าเภอละแม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต้าบลทุง่หลวง อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 510089 1082310 นางสาวฐิตาภา นวลพลับ

56 6 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านหว้ยทรายขาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต้าบลทุง่หลวง อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 508263 1081918 นายโสพล เพชรรัตน์

57 7 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผลิตปุย๋อนิทรียบ์้านเขานาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต้าบลทุง่หลวง อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 508901 1084342 นายประเสริฐ เพชรพลอย

58 8 ปราชญ์เกษตรด้านเหด็ฟางโรงเรือน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต้าบลทุง่หลวง อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 505446 1084125 นางวิลัยพร ฉมิมณี

59 9 กลุ่มเกษตรกรเลี ยงโคขนุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต้าบลทุง่หลวง อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 509431 1083834 นายเกรียงศักด์ิ ชูชาติ

60 10 ศูนยจ์ดัการศ้ตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต้าบลสวนแตง อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 510422 1074506 นายอาคม บุญพา

61 11 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนประมงบ้านในดวด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต้าบลสวนแตง อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 513162 1076549 นางอทุัยวรรณ กองสวัสด์ิ

62 12 แปลงใหญ่ปาล์มน ้ามนัต้าบลสวนแตง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต้าบลสวนแตง อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 513162 1076549 นายวิชิต แตงเล่ียน
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63 13 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต้าบลทุง่คาวัด อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 497059 1079790 นายจเร หมืน่สวัสด์ิ

64 14 แปลงใหญ่ผึ งโพรงไทย ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่1 ต้าบลทุง่คาวัด อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 502331 1077246 นายประยรู หยูห่นูสิงห์

65 15 กลุ่มเกษตรกรท้าสวนทุง่คาวัด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต้าบลทุง่คาวัด อ้าเภอละแม จงัหวัดชุมพร 47 504253 1077097 นายส้ารวม ใจเปีย่ม

66 พะโต๊ะ 1 ศูนยเ์รียนรู้ฉตัรกมลฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่13 ต้าบลพะโต๊ะ อ้าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร 47 482937 1092177 นายฉตัรกมล มุง่พยาบาล

67 2 วิสาหกจิชุมชนปรับปรุงคุณภาพมงัคุดบ้านพะโต๊ะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต้าบลพะโต๊ะ อ้าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร 47 475598 1081919 นายพงษ์ศักด์ิ สุขศิริ

68 3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมคุณภาพไมผ้ลต้าบลพะโต๊ะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่16 ต้าบลพะโต๊ะ อ้าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร 47 482301 1090237 นายจเร ขวัญราช

69 4 วิสาหกจิชุมชนศูนยส์าธิตการตลาดบ้านเขาตะเภาทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่1 ต้าบลพะโต๊ะ อ้าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร 47 578390 1088714 นายคนึง เพือ่นจนัทร์

70 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไมผ้ลบ้านประสานมติร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่18 ต้าบลพะโต๊ะ อ้าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร 47 479206 1089054 นายกรีฑา สุขศิริ

71 6 วิสาหกจิชุมชนปรับปรุงคุณภาพมงัคุดบ้านหว้ยขอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่13 ต้าบลพะโต๊ะ อ้าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร 47 483562 1090538 นายณรงค์ ชัยฤกษ์

72 7 วิสาหกจิชุมชนไมผ้ลบ้านต่อตั ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต้าบลปากทรง อ้าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร 47 472753 1078436 นายธิเบก เทพศิริ

73 8 ศูนยเ์รียนรู้บ้านสวนสุวรรณ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต้าบลปังหวาน อ้าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร 47 495356 1010049 นายนิกร สุวรรณแยม้

74 9 วิสาหกจิชุมชนไมผ้ลต้าบลปังหวาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต้าบลปังหวาน อ้าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร 47 491383 1095080 นายสายนัต์ แกว้เจริญ

75 10 วิสาหกจิชุมชนเลี ยงผึ งโพรงบ้านปังหวาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่3 ต้าบลปังหวาน อ้าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร 47 486446 1095378 นายน้อม บุญลือ

76 11 ศูนยศั์ตรูพืชชุมชนบ้านปังหวาน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต้าบลปังหวาน อ้าเภอพะโต๊ะ จงัหวัดชุมพร 47 491244 1095459 นางพรเพ็ญ เสนาะ

77 สวี 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 511722 1129801 นายวิบูรณ์ อทุัย

78 2 วสช.น ้าตาลมะพร้าวบ้านเขาสวนทุเรียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 515468 1122940 นางสมเวียง คงแสงแกว้

79 3 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต้าบลทุง่ระยะ อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 530483 1132822 นายอ้าพัน มานพ

80 4 กลุ่มมะพร้าวแปลงใหญ่ต้าบลท่าหนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต้าบลท่าหนิ อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 517521 1128259 นางจติรา หตัถา

81 5 วสช.บ้านปากนบท่าหนิ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต้าบลท่าหนิ อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 515360 1132359 นายเดชา ยงัสุข

82 6 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต้าบลปากแพรก อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 512855 1134718 นางเพ็ญพัศ เกดิผล

83 7 แปลงใหญ่ทุเรียนต้าบลครน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่14 ต้าบลครน อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 500643 1144718 นางนิภา มหารัตน์

84 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต้าบลครน อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 499814 1143809 นายสุวรรณ บุญกวย

85 9 กลุ่มการพัฒนาอาชีพการเลี ยงสุกรต้าบลวิสัยใต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต้าบลวิสัยใต้ อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 508437 1142331 นางสุวรรณา เรืององอาจ

86 10 กลุ่มเกษตรกรท้าสวนชุมชนบ้านควนวิสัยใต้ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต้าบลวิสัยใต้ อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 512946 1136945 นายวิชญุตร์ สารวัลภ์

87 11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มหมอ่นไหมบ้านป่ากล้วย ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่12 ต้าบลนาสัก อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 490792 1119651 นางทองดี ศิริ

88 12 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต้าบลนาสัก อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 495564 1124742 นางกลุพัชร พิมลรัตน์

89 13 วสช.กองทุนปุย๋บ้านไรใน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต้าบลนาสัก อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 495567 1124734 นางสาวอษุา ยว้นบุญหลิม

90 14 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต้าบลเขาทะลุ อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 492863 1131396 นายประสิทธิ์ ภูพ่รม

91 15 วสช.กลุ่มเกษตรกรท้าสวนเขาทะลุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต้าบลเขาทะลุ อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 490772 1129076 นายสันติ ใจรักษ์

92 16 วสช.กลุ่มนครสวรรค์เกษตรสมบูรณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่9 ต้าบลเขาทะลุ อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 494636 1125430 นายณรงค์ บุญมี

93 17 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต้าบลเขาค่าย อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 492275 1122176 นางวราภรณ์ บริสุทธิ์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัชมุพร

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

94 18 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต้าบลเขาค่าย อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 492646 1121658 นายดวง เรืองโรจน์

95 19 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต้าบลเขาค่าย อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 492646 1121658 นายนตน์ ค้าสี

96 20 กลุ่มผู้เลี ยงผึ งโพรงต้าบลเขาค่าย ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่3 ต้าบลเขาค่าย อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 489831 1118125 นายสุนทร วรดิษฐ์

97 21 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต้าบลเขาค่าย อ้าเภอสวี จงัหวัดชุมพร 47 487398 1116367 นายจโิรจ นาคแป้น

98 ทุง่ตะโก 1 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต้าบลปากตะโก อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 0 0 0 นายจรูญ โคกหอม

99 2 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต้าบลทุง่ตะไคร อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 0 0 0 นายกฤษณะ จารุประพาฬ

100 3 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรียคุ์ณภาพบ้านหว้ยมดุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต้าบลทุง่ตะไคร อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 508502 1122597 นายบรรจบ หนูบรรจง

101 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.ทุง่ตะไคร ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต้าบลทุง่ตะไคร อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 508436 118489 นายสมชาย ผุดมี

102 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านบ่อไคร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต้าบลทุง่ตะไคร อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 511633 1115931 นายสมศักด์ิ เทียมราช

103 6 สวนบ้านชมพลอย ตามรอยพ่อวิถพีอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต้าบลทุง่ตะไคร อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 511146 1122649 นางรัชนี จลุใส

104 7 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต้าบลตะโก อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 0 0 0 นายเอนก ช่วงชู

105 8 ประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต้าบลตะโก อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 0 0 0 นายสุรศักด์ิ นุย้สุข

106 9 กลุ่มผลิตกอ้นเชื อและเพาะเลี ยงเหด็นางฟ้าบ้านเนินทอง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต้าบลตะโก อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 502487 1110709 นางคนึงนิตย ์เรืองรัตน์ปภา

107 10 กลุ่มเลี ยงแพะเชิงพาณิชย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต้าบลตะโก อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 507609 1111768 นางปภสัร์สินี ยว้นบุญลิ ม

108 11 กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผสมผสานบ้านท่า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต้าบลตะโก อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 510737 1115148 นางสายสุดา เดชทุง่คา

109 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเขาขวาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต้าบลช่องไมแ้กว้ อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 506787 1117956 นางจริะวรรณ ยนืนาน

110 13 กลุ่มเพาะเหด็ฟางในโรงเรือนบ้านคลองโชน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต้าบลช่องไมแ้กว้ อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 509675 1114775 นายโกศล บัวชาวเกาะ

111 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านทอนอม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต้าบลช่องไมแ้กว้ อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 505225 1112052 นางจนิตนา ไพบูลย์

112 15 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต.ช่องไมแ้กว้ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต้าบลช่องไมแ้กว้ อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 506772 1115496 นายอภชิาติ สกลุหอม

113 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.ช่องไมแ้กว้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต้าบลช่องไมแ้กว้ อ้าเภอทุง่ตะโก จงัหวัดชุมพร 47 503879 1116183 นางสาววนิดา เกษแกว้
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โซน x y

1 เมือง 1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายชัยธวชั เกือ้กูล

2 2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่2 ต าบลนาทราย อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายเมธา ดาวลัย์

3 3 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพ แปลงใหญ่บา้นสวนพล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 596890 929679 นายสมศักด์ิ การกรณ์

4 4 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มังคุด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายสมศักด์ิ การกรณ์

5 5 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่5 ต าบลไชยมนตรี อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายวโิรจน ์ไชยบญุ

6 6 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลนาเคียน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายธาน ีจ านอง

7 7 วสิาหกิจชุมชนบารอกัดฟาร์มผักไฮโดรโปนกิส์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนาเคียน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 600419 934571 นายสุรเดช ยุทธแสง

8 8 ศูนย์การผลิตข้าวครบวงจร (วสิาหกิจชุมชนกลุ่มท านาบา้นปา่ไหม้) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทา่ง้ิว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 601140 939616 นายพิชัย ทรัพยาสาร

9 9 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลทา่ง้ิว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายธริีนทร์ หนเูอียด

10 10 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มชาวสวนยาง กยท.บา้นทา่งาม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลทา่ง้ิว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 593509 932092 นายประสิทธิ์ ธรรมรงค์รักษ์

11 11 สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่8 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.4172 99.96221 นายอนชุา มณีโลก

12 12 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายศักด์ิชัย โกกิฬา

13 13 วสิาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 599875 930541 นายปริญญา ปรีชา

14 14 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่5 ต าบลบางจาก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายบ ารุง เลขจิตร

15 15 ศูนย์จัดการพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่ม.1 ต าบลปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายนางไกรวรา เข็มแดง

16 16 วสิาหกิจชุมชนคนรักเกษตรบา้นดอนทะเล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 608530 941300 นางเบญจมาศ ภารเพิง

17 17 ศูนย์ข้าวชุมชนบา้นบางระก า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่17 ต าบลทา่เรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายถาวร มีจิตต์

18 พรหมคีรี 1 วสิาหกิจชุมชนไม้ผล หมู7่ (แปลงใหญ่มังคุดต าบลพรหมโลก) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 589992 939329 นายปรีชาชัย คงบญุ

19 2 วสิาหกิจชุมชนไม้ผลเชิงเขา 07 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 589649 938335 นายสุภาพ เพชรพรหม

20 3 สวนคุณปู(่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว)์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 593520 944274 นายไวยวทิย์ กล่ินมาลี

21 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศูนย์หลัก) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597027 943389 นายสธรรดร เพชรพลาย

22 5 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรสวนจันทร์ศรี ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 590505 943443 นางทพิย์วภิา อิทธกิุลเสฏฐ์

23 6
วสิาหกิจชุมชนไม้ผลบา้นทา่ข้าม(ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตการเกษตรอ.พรหมคีรี)

 และศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 596352 943137 นางพรศรี โชติพันธ์

24 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศูนย์ขยาย) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 593930 945325 นายสันติยุทธ ไอยสุวรรณ์

25 8 วสิาหกิจชุมชนไม้ผลบา้นโปน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลอินคีรี อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 590521 942183 นายสมเจตน ์กิง่รัตน์

26 9 สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่9 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.568908 99.81392 นางยุพดี จิตผ่องอ าไพ

27 10 กลุ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิตต าบลทอนหงส์ (แปลงใหญ่มังคุดต าบลทอนหงส์) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่ม.6 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 587934 950014 นายสุรักษ์ มังสาทอง

28 11 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง(ปลาน้ าจืด) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.53063466 99.9058 นางสุดา มาศมาลัย

29 12 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงสัตว(์ไก่พื้นเมืองลูกผสม) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.516911 99.8587 นายสมนกึ ราชนาวี

30 13
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มคัดคุณภาพมังคุดศาลาใหม่ (แปลงใหญ่มังคุดต าบลนาเรียง) และ ศูนย์จัดการ

ศัตรูพืชชุมชนต าบลนาเรียง(ศูนย์หลัก)
ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 593396 938884 นางพัลวลี ภมูาวงค์

31 14 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 593396 938884 นางพัลวลี ภมูาวงค์

32 15 กลุ่มส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบรมสุข ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597978 940194 นายสุพจน ์แก้วสังข์

33 16 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บา้นหลวงครู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 599828 942740 นายพิบลูย์ พันธรักษ์

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

34 17 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง(ปลาน้ าจืด) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.524768529 99.912 นายสนัน่ ดวงประทมุ

35 18 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง(ปลาน้ าจืด) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.518764 99.89606 นายสุพจน ์กิง่รัตน์

36 ลานสกา 1 วสช.ทอ่งเที่ยวเขาแก้ว ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลเขาแก้ว อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 579820 923411 นายก าพล ขาวอรุณ

37 2 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นแก้วสุรกานต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลเขาแก้ว อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 584899 923945 นางเสาวณีย์ ศรีไสย

38 3 แปลงเรียนรู้ต้นแบบแปลงใหญ่ทเุรียนอ าเภอลานสกา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่2 ต าบลเขาแก้ว อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 586231 924099 นายฉลอง บหุลันพฤกษ์

39 4 ศูนย์เรียนรู้อันเนือ่งมาจากพระราชด าริอ.ลานสกา ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 592314 923885 นายสมบรูณ์ พงศ์พรหม

40 5 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปดุ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่5 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 584343 920824 นายสามารถ เจริญเนาว์

41 6 สวนมังคุดโบราณ ณ ลานสกา ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 587538 917374 นายเชษฐ์ หนมุาศ

42 7 วสช.แปรรูปผลิตภณัฑ์ต.ลานสกา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 587098 922564 นางธนภรณ์ พันสนทิ

43 8 วสิาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเกษตรบา้นในปดุ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 584129 920259 นางวะลิตร์ พัฒนสาตร์

44 9 วสิาหกิจชุมชนเกษตรกรท าสวนบา้นต้นมะม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 578521 918030 นายก าพล มัชฌิกะ

45 10 ศจช.ลานสกา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 586131 920409 นายวเิชียรรัตน ์มัชฌิกะ

46 11 ศดปช. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 586132 920415 นายประทิ่น แรกจ านงค์

47 12 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทา่ดี อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 589125 926903 นายจ านงค์ ปยิะจันทร์

48 13 กลุ่มไข่เค็มบา้นบนโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลทา่ดี อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 589716 927760 นางหนเูปล่ือง ติจันทร์

49 14 สหกรณ์การเกษตรลานสกา จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่4 ต าบลทา่ดี อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.376645 99.80846 นายภานรัุตน ์มัชฌิกะ

50 15 ศจช.ทา่ดี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลทา่ดี อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 588931 928595 นายจรูญ ศรีประมวล

51 16 กลุ่มรวมพลคนเกษตร ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 588460 828361 นางวนัดี ช่อผกา

52 17 วสช.เกษตรเพื่อส่ิงแวดล้อมชุมชนคีรีวง ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่9 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 585441 932445 นายวรัิตน ์ตรีโชติ

53 18 วสช.กลุ่มเล้ียงผ้ึงโพรงไทยบา้นย่านยาว ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่3 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 586821 931638 นายสุชาติ ก าพลวรรณ์

54 19 วสช.บา้นสมุนไพรคีรีวง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 นายสนธยา ช านะ

55 20 วสช.เศรษฐกิจพอเพียงต.ขุนทะเล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 590101 924601 นางสุจินต์  อิินทคีรี

56 21 วสช.ปุ่ยอินทรีย์ตาขุนพล ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 591351 922189 นายประเสริฐ ศรีรักษา

57 22 วสช.การทอ่งเที่ยวขุนทะเล ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 593211 922170 นายดนยั ร าพึงนติย์

58 23 วสิาหกิจชุมชนผลิตไม้ผลบา้นศาลาขีเ้หล็ก ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 589736 923227 นายธวชั ศรีอุฬาร์

59 24 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวป์กีอ าเภอลานสกา ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 586605 916990 นายบญุส่ง ถาวรวงศ์

60 25 ศพก.ขุนทะเล ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 589661 904812 นายสมบรูณ์ จันทร์จรุง

61 ฉวาง 1 ศูนย์ผลิตมังคุดคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นางกรรณิการ์ บญุทอง

62 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 567451 936752 นายสิทธชิัย สิทธฤิทธิ

63 3 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมังคุดคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่15 ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายสุชาติ ศิริ

64 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 568470 933559 นายนนทเนตร ศรีอ่อน

65 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 565770 935679 นางวาสนา จงจิตร

66 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 562671 938429 นางกฤษณา รักษายศ

67 7 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บา้นไสโคกเกาะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 554955 936386 นายอนนัธพันธ ์สุมน

68 8 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายกิตกร จรรยา

65
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

69 9 ศูนย์ผลิตมังคุดคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 554750 933842 นายสุชาติ ธรฤทธิ์

70 10 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนบา้นคลองรอ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลนากะชะ อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 548016 931655 นายสันติ สิขิวฒัน์

71 11 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนากะชะ อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 553104 930721 นายโกเมท ละออสุวรรณ

72 12 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงบา้นนาสัญญา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยปริก อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 551693 947792 นายชาญณรงค์ ศรีสวา่ง

73 13 สหกรณ์กองทนุสวนยางจันดี จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่3 ต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.395426 99.57512 นายสักการะ เที่ยงพึ่งธรรม

74 พิปนู 1 ศบกต.พิปนู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลพิปนู อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 568062 945309 นายค านงึ ประวติั

75 2 ศบกต.กะทนู ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลกะทนู อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 559251 949069 นายวรุิง ทองสุข

76 3 ศบกต.เขาพระ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 565710 949226 นายสถิตย์ สุคชเดช

77 4 ศจช.เขาพระ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 565716 949218 นายประภาส คีรีทอง

78 5 วสิาหกิจชุมชนเล้ียงแพะพิปนู ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 564370 948350 นายมานติ ลู่

79 6 กลุ่มปลูกข้าวนาเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ 1 ไร่ ได้หลายแสน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 565831 950183 นายธนชาติ เพชรกรณ์

80 7 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นทุ่งนาใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลยางค้อม อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 564847 944596 นางไตรรัตน ์จันทประสิทธิ์

81 8 ศูนย์วสิาหกิจชุมชนเรียนรู้กลุ่มแปรรูปไม้ผลต้นน้ าตาปี ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลยางค้อม อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 567168 944104 นายปรีชานนท ์สรรพจิตต์

82 9 วสิาหกิจชุมชนเล้ียงโคขุนต าบลยางค้อม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลยางค้อม อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 315717 4543943 นายคมเดช มัชฌิมวงศ์

83 10 กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลยางค้อม อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 565800 944450 นายปรีชานนท ์สรรพจิตต์

84 11 ศบกต.ควนกลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลควนกลาง อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 559749 945411 นายคล่อง ศรีพัฒน์

85 12 ศจช.ควนกลาง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลควนกลาง อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 559749 945407 นายสมควร ศรีพัฒน์

86 13 ศดปช.ควนกลาง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลควนกลาง อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 559749 945411 นายคล่อง ศรีพัฒน์

87 14 ศูนย์เรียนรู้วสิาหกิจชุมชนกล้วยฉาบพาเพลิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลควนกลาง อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 564077 945100 นางเทพี ปรีชา

88 15 กลุ่มแปลงใหญ่ทเุรียน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลควนกลาง อ าเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 47 559749 945411 นายคล่อง ศรีพัฒน์

89 เชียรใหญ่ 1 เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเชียรใหญ่ อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 621243 908513 นายด ารงชัย ทองนุน่

90 2 ศูนย์เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทา่ขนาน อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 626849 899735 นายสง่า หนเูขียว

91 3 ศูนย์ศัตรูพืชชุมชนไสหมาก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลไสหมาก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 624556 907579 นายสมชาย เสือแก้ว

92 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนไสหมาก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลไสหมาก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 624556 907579 นายสมชาย เสือแก้ว

93 5 ศูนย์เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลไสหมาก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 628265 907794 นายไสว รัตนถาวร

94 6 ศูนย์การเล้ียงแพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลไสหมาก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 627367 904570 นางปฏมิา บวัใหญ่

95 7 ศูนย์เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลไสหมาก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 628759 909340 นางสาวจิราภรณ์ คงจันทร์

96 8 สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลทอ้งล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.165884 100.1402 นายบรรจง แสงพรหม

97 9 ศูนย์ศัตรูพืชชุมชมทอ้งล าเจียก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลทอ้งล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 625555 902892 นายวฒิุชัย ชูเพชร

98 10 ศูนย์เรียนรู้การทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลเสือหงึ อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 636743 904625 นายวชิาญ แก้วปาน

99 11 เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลการะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 622587 888077 นายยุทธศักด์ิ ถนนแก้ว

100 12 ศูนย์เครือข่ายการเล้ียงโค ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลการะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 626034 885017 นายศุภวฒัน ์นกคง

101 13 ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ จิ้งหรีด ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่8 ต าบลเขาพระบาท อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 629511 890584 นางสุกานดา ทองไสพร

102 ชะอวด 1 กลุ่มเตรียมความพร้อมปาล์มแปลงใหญ่ป6ี1 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่2 ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 47 612781 883881 นายพยูน ไชยขัน

103 2 สหกรณ์การเกษตรศุภนมิิตชะอวดพัฒนา จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่9 ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 47 7.976523 100.0021 นางอรทยั เพ็งจันทร์
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

104 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทา่เสม็ด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลทา่เสม็ด อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 0 นายวโิรจน ์บญุวงศ์

105 4 ศูนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพเสริมยางพาราต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่5 ต าบลทา่เสม็ด อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 0 นายบญุโส บญุวงศ์

106 5 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลทา่เสม็ด อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายกุลเดช ยมพมาศ

107 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนพ่อ ร.9(ทุ่งนาใต้)ต.ทา่ประจะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทา่ประจะ อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 47 604548 881507 นางปราณี ชูทพิย์

108 7 กลุ่มผลิตเงาะนอกฤดู(แปลงใหญ)่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลทา่ประจะ อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 0 นายณรงค์ คงมาก

109 8 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนือ่งจากพระราชด าริอ าเภอชะอวด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวงัอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 47 600000 800000 นายนยิม คงเมฆ

110 9 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบา้นตูล ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 0 นายวชิิต ทองบญุยัง

111 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบา้นตูล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบา้นตูล อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 0 นายส ารอง เพชรทอง

112 11 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดชะอวดพูนผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลเกาะขันธ ์อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 47 605777 877721 พันโทกมล ชูละเอียด

113 12 กลุ่มมังคุดคุณภาพบา้นส่ีกัก๊ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลเกาะขันธ ์อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 0 นายสุนทร สุวรรณปากแพรก

114 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเขาพระทอง อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597690 881929 นางจุฑา รักษาพล

115 14 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นใสทงุ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 0 นางอาวรณ์ ชูยก

116 15 ศูนย์เรียนรู้ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 47 607597 871606 นายณัฐวทิย์ หนชู่วย

117 ทา่ศาลา 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเมืองทา่หลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทา่ศาลา อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.682637 99.92941 นายธรียุทธ แก้วประดิษฐ์

118 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นจันทร์หวนั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลกลาย อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.817485 99.87185 นายสุภาพ ดวงมุสิก

119 3 ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หมูท่ี่10 ต าบลทา่ขึน้ อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.723746048 99.86103 นางอุไร นาคัน

120 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลทา่ขึน้ อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.71874 99.84988 นายสมบรูณ์ ศรีแก้ว

121 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรบา้นบา้น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลทา่ขึน้ อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.6672019 99.93287 นายสานติย์ แดงนวล

122 6 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมังคุด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลหวัตะพาน อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.61 99.844 นายไมตรี มีสุข

123 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหวัตะพาน อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.60502 99.8341 นายวเิชียร เมืองแก้ว

124 8 ศูนย์เรียนรู้โกโก้ทา่ศาลา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่7 ต าบลสระแก้ว อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.750142 99.89016 นายสมบรูณ์ พุ่มสง

125 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลสระแก้ว อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.714787 99.83866 นายเล่ือน พรหมวี

126 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนและศูนย์จัดการศรัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลสระแก้ว อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.77893 99.92697 นายสุพจน ์ศรีสุชาติ

127 11 ศูนย์เรียนรู้มังคุด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่6 ต าบลโมคลาน อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.5948435 99.84116 นายจ ารัส นลิพัฒน์

128 12 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมังคุดคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่6 ต าบลโมคลาน อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.594431 99.84125 นายสมโชค นลิพัฒน์

129 13 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพริกไทย,สวนสมรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลดอนตะโก อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.541183 99.89364 นายอรุณ สารารัตน์

130 14 ศูนย์เรียนรู้การปลูกกล้วยหอมทองแซมทเุรียน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.78832 99.80759 นายนพพล พืชโรจน์

131 15 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอทา่ศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.77247 99.85383 นายประวติร พืชโรจน์

132 ทุ่งสง 1 เศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.หนองหงส์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายวรีะชาติ ทรงทอง

133 2 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองแกง ต.ควนกรด ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นางปรีดา แซ่ขอ

134 3 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นต้นอ้าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายวชิัย ธนาวฒิุ

135 4 สหกรณ์การเกษตรทุ่งสง จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่2 ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.159817 99.59328 นายอภนินัท ์ทั่วจบ

136 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นไสกรูด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายเกษม รัตนบรีุ

137 6 กลุ่มทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายสมภาส สุขอนนัต์

138 7 เศรษฐกิจพอเพียงบา้นนาไม้ไผ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายจ าลอง ส่ันนุย้
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

139 8 สวนคุณกบ เกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายนพดล ชนาชน

140 9 วสิาหกิจชุมชนบา้นหนองคล้า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นางจ าเนยีร ไชยรัตน์

141 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายวชิาญ เพียรดี

142 11 ศูนย์ดิยปุ๋ยชุมชนกะปาง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายสัจจา ผล

143 12 ศูนย์ศัตรูพืชชุมชนต าบลน้ าตก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลน้ าตก อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายสัมพันธุ์ หนอุินทร์แก้ว

144 13 ศูนย์ศัตรูพืชชุมชนต าบลถ้ าใหญ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายเวยีง ปล้องบรรจง

145 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายสรวทิย์ เพชรมาตรศรี

146 15 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่ ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นาย

147 16 กลุ่มส่งเสริมอาชีพและบริการ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่13 ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายคัดนาน ดีล่ิน

148 นาบอน 1 วสิาหกิจชุมชนการเล้ียงโค แพะ อ าเภอนาบอน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 567823.8214 909752.8 นายเอกพงษ์ จุลละเอียด

149 2 วสิาหกิจชุมชนหนองตามบาติก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 568120.4 909072.7 นางพรทพิย์ ปราบไกรสีห์

150 3 ศูนย์เรียนรู้ประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 564440 909561 นายเจรียง สุขอนนัต์

151 4 ศูนย์เรียนรู้ไม้ยืนต้นธนาคารต้นไม้ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่9 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 564481 909555 นายเจรียง สุขอนนัต์

152 5 สหกรณ์การเกษตรนาบอน จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่2 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.266055 99.59358 นายดุสิทธิ์ สมศักด์ิ

153 6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลนาบอน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 564440 909561 นายเจรียง สุขอนนัต์

154 7 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบา้นนาชุมเหด็ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 564481 909555 นายเจรียง สุขอนนัต์

155 8 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนการเล้ียงผ้ึงโพรงไทย ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่6 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 563531 911097 นายพลเทพ สวสัดิสาร

156 9 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเพาะเหด็ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 568270 908686 นายสมพงษ์ ร่างเล็ก

157 10 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นผลิตเคร่ืองแกงบา้นหนองตาม ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 568438.4062 908838.8 นางบญุรินทร์ ร่างเล็ก

158 11 สวนผักคุณครู ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่13 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 567217 908674 นายยงยุทธ จู่ซู่

159 12 วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผ้ึงโพรงไทยอ าเภอนาบอน ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 553477 913730 นายพัฒนธ์านศิ พัฒนเจริญ

160 13 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 553465 913720 นายพัฒนธ์านศิ พัฒนเจริญ

161 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอนาบอน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 554607 916457 นายมโน ช านาญกิจ

162 15 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติไทย ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 554589 916462 นายมโน ช านาญกิจ

163 16 ฟาร์มเหด็พัชรศักด์ิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 555143 918936 นายบวรศักด์ิ นกแก้ว

164 17 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 554665 914528 นายบญุตัน เรืองสังข์

165 18 ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มแพะตัวอย่าง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลแก้วแสน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 558669.3696 913792.2 นายสุนทร พรหมเมือง

166 19 แหล่งเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลแก้วแสน อ าเภอนาบอน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 559754 913287 นายสง แก้วสนัน่

167 ทุ่งใหญ่ 1 วสิาหกิจชุมชนพึ่งพิงอิงยาง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลทา่ยาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.286832 99.35777 นางมยุรี สวสัดี

168 2 ศูนย์การเรียนรู้หมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลทุ่งสัง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.3852254 99.3249 นายชวรัตน ์ทองสัมฤทธิ์

169 3 วสิาหกิจชุมชนฟาร์มชุมชนบา้นวงัหนิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทุ่งสัง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 536811 928068 นายนนิทร์พัทธ พรหมฤทธิ์

170 4 วสิาหกิจชุมชนหมอนยางพารา รชต ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลทุ่งสัง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 541339 924785 นายณัฐพล เสรีรักษ์

171 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงสวนลุงปรีชา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.361319 99.47598 นายทรัพยพฤทธิ์ สุนทรนนท์

172 6 สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นเสม็ดจวนพัฒนา จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่4 ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.15589 99.30727 นางสาวพัชน ีประทมุรัตน์

173 7 ศูนย์เรียนรู้หมูบ่า้นจุฬาภรณ์พัฒนา 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 536188 903829 นายอุทร ศรเศษตรินทร์
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

174 8 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลกุแหระ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.224902 99.32809 นายโสรพล สุทธมิาศ

175 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.282001 99.39357 นายศราวฒิุ ชูมณี

176 10 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.282312 99.3933 นายทวศัีกด์ิ บญุทอง

177 11 ไร่เกษมสุข ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.318016 99.42965 นายกิตติกร อ่อนจันทร์

178 ปากพนงั 1 สหกรณ์การเกษตรปากพนงั จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่- ต าบลปากพนงั อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.344015 100.1969 นางวรรณรัตน ์รัตนพงศ์

179 2 วสิาหกิจชุมชนบางปอสามัคคีอินทรีย์ชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่8 ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 620116 925819 นางบบุผา พูลสวสัด์ิ

180 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลปา่ระก า อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 623244 909492 นายจรูญ แดงขาว

181 4 วสิาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บา้นอ่าวเคียน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลชะเมา อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 614994 909892 นายสุชาติ เทยีมดี

182 5 ศพก.ทเุรียนน้ า ต.คลองกระบอื ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่5 ต าบลคลองกระบอื อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 627896 919393 นายทว ีศรีเกตุ

183 6 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่บา้นวดัโบถส์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 619759 914013 นางพวงเพ็ญ จันทร์งาม

184 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.บา้นใหม่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 623642 915365 นางวาสนา คงไสยะ

185 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลหลู่อง อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายสายชล สนธคุิณ

186 9 สวนเกษตรทฤษฎใีหม่ครูเชาวโ์ชว์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหลู่อง อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 629988 920914 นายเชาวรัตน ์รักษาพล

187 10 ศบกต.ปากพนงัฝ่ังตะวนัออก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัออก อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 635660 927412 นายภกัดี พลสังข์

188 11 วสิาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบา้นเพิง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลบา้นเพิง อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นางอุไร จันจ าปา

189 12 ศพก.ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ต.ทา่พยา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลทา่พยา อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 636729 914457 นางอุไรวรรณ แก้วสกุล

190 13 สวนทา่นขุนเจริญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลทา่พยา อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 637134 915332 นายประยูร เจริญขุน

191 14 ศพก.น้ าตาลจาก ต.ขนาลนาก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่7 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 47 641268 907900 นายศุภชัย มีปลอด

192 ร่อนพิบลูย์ 1 สหกรณ์การเกษตรเขานอ้ย จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่13 ต าบลร่อนพิบลูย์ อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.1640045 99.86867 นายสมศักด์ิ หนเูสือ

193 2 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนทวิเมฆ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หมูท่ี่7 ต าบลร่อนพิบลูย์ อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 591225 902492 นายณรงค์ คงเรือง

194 3 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงววั, แพะขุน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลร่อนพิบลูย์ อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597483 906820 นายอ านาจ หนเูกล้ียง

195 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนิตก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.22939 99.85811 นางเกษร ด้วงแก้ว

196 5 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนิตก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.225397 99.88218 นายดุสิต ชุมศรี

197 6 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงแพะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลหนิตก อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 599000 912402 นางอุไร นาคนาคา

198 7 กลุ่มเกษตรกรผู้ท านาบา้นหนองมาก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 0 นายสุรินทร์ นาถาวร

199 8 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนสุขใจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 604877 902893 นางสาวจิรนนัท ์เศรษฐรักษา

200 9 วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลควนพัง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่2 ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 606842 900448 นายจาตุรงค์ คงใหม่

201 10 กลุ่มเพาะเหด็บา้นกลอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 604538 907697 นายสุวทิ ปลอดกรรม

202 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลควนพัง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 0 นายปิ่นณรงค์ สมัยสง

203 12 ศูนยเรียนรู้การเล้ียงกบ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 603829 907720 นายประโชติ เรืองสูง

204 13 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงสัตวผ์สมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 603844 902029 นายศักรินทร์ สมัยสง

205 14 วสิาหกิจชุมชนทุ่งพังนาข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 605203 902074 นางสาววมิล จันทร์บญุแก้ว

206 15 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลควนชุม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 0 นายชะนติย์ สงเอียด

207 16 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักบา้นววัหลุง ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่5 ต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบลูย์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 601932 899682 นายจรินทร์ คงเซ็น

208 สิชล 1 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ล้ียงโคบา้นนาลึก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597939 996266 นายสุเทพ นุย้ดี
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209 2 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ล้ียงววับา้นนาขอม-ดอนนาม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 595844 995240 นายค านงึ คล่องแคล่ว

210 3 วสิาหกิจชุมชนสิชลปาล์มยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่2 ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายสุเชาว ์กังสุกุล

211 4 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ผู้เล้ียงโคขุนต าบลทุ่งปรัง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 595120 992844 นายอุดร วบิลูย์ศิลป์

212 5 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบา้นปลายทอน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายราเชษฐ โต๊ะสาร

213 6 สหกรณ์การเกษตรสิชล จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่10 ต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.966349 99.89542 นางกมลวรรณ ขุนหนู

214 7 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงววัต าบลฉลอง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 591801 988425 นายสุพจน ์เกตุแก้ว

215 8 ศจช.ต.เสาเภา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายตรีพล อินทรสุวรรณ

216 9 วสิาหกิจชุมชนผู้ผลิตสละปลอดสารพิษต าบลเสาเภา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่14 ต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นางสมจิตร ใจหา้ว

217 10 วสิาหกิจชุมชนเอกน้ ายางสด ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่13 ต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายอภวิฒัน ์เพียรจัด

218 11 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลเสาเภา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่6 ต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 598777 986537 นายสุนทร รักบ ารุง

219 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเปล่ียน อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 592431 978841 นายฐานพัฒน ์ศรีเมือง

220 13 แปลงใหญ่มังคุดต าบลเปล่ียน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่11 ต าบลเปล่ียน อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 594760 976110 นายชัยณรงค์ สมจิตร

221 14 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ล้ียงโคบา้นวงับก ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลเปล่ียน อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายมานติ พรหมคีรี

222 15 แปลงใหญ่ทเุรียนต าบลส่ีขีด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลส่ีขีด อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายกิตติศักด์ิ เพ็งสุทธิ์

223 16 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลส่ีขีด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่5 ต าบลส่ีขีด อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายญาณเวทย์ แก้วรอด

224 17 แปลงใหญ่มังคุดต าบลส่ีขีด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลส่ีขีด อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายวศิิษฐ์ ใจแกล้ว

225 18 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงโคบา้นน้ าร้อน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลส่ีขีด อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 583733 992295 นายมนสั ชุมโรย ชุมโรย

226 19 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงสัตวป์กีต าบลส่ีขีด ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลส่ีขีด อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายบญุสินธุ์ จันทร์กุล

227 20 วสิาหกิจชุมชนเล้ียงโคขุนบา้นสระยูงต าบลเทพราช ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลเทพราช อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายบญุโชค ใจหา้ว

228 21 วสิาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลบา้นต้นเนยีง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลเทพราช อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายสุมล ใจหา้ว

229 22 ศดปช.บา้นยอดน้ า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายเจริญ พัฒปาน

230 23 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงแพะสิชลก้าวหนา้ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลเขานอ้ย อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นางจารึก เพ็ชรด้วง

231 24 ไร่ศรีฟ้า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายจรัล ศรีฟ้า

232 25 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงแพะส่ีขีด ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายบญุสิทธุ์ จันทร์กุล

233 26 ศจช.ต.ทุ่งใส ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายอาจินต์ อยูจุ่ล

234 27 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ ามันอ าเภอสิชล ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายนายทรงยศ ด่านวริิยะกุล

235 28 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ผู้เล้ียงโคต าบลทุ่งใส ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597740 1000573 นายเรืองชัย วจันสาร

236 29 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มกลุ่มผู้เล้ียงแพะต าบลทุ่งใส ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายประสิทธิ์ ปานสมทรง

237 30 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มคนสร้างสุข วงัมโนหร์า ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นางสุจินตนา ไพศาล

238 31 แปลงใหญ่มะพร้าวต าบลทุ่งใส ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่4 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 47 595143 1001494 นางรัชณีย์ อุบล

239 ขนอม 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลขนอม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 595060 1016635 นายชูชาติ ภกูิตติกุล

240 2 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานบา้นเปร็ต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 594212 1010102 นายทศพร ไทยสม

241 3 วสิาหกิจชุมชนฅนรักษ์เกษตร @ ขนอม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 590154 1013338 นางอัมพัน ใจสบาย

242 4 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานบา้นในเพลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 596223 1007604 นายมาเนก เสือทอง

243 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลขนอม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 591420 1016022 นายสุบญัชา มีเมือง
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

244 6 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงแพะเทศบาลต าบลขนอม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 595355 1018741 นายอุดม เมืองรักษ์

245 7 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาและแปรรูปการเกษตรหาดบา้นเปร็ต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 595856 1011426 นายธรีวฒัน ์ขนอม

246 8 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียงบา้นหนา้ด่าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 594752 1012230 นายชูพงศ์ ทองเต็ม

247 9 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบา้นบางคู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 589778 1018544 นายสมศักด์ิ สุขสวสัด์ิ

248 10 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานบา้นคลองวงั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 580777 1009696 นายนท ีศรีเมือง

249 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลควนทอง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 587764 1015623 นายอรุณ ด าคุ้ม

250 12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลควนทอง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 588750 1017928 นายปพลธกฤช ขนอม

251 13 วสิาหกิจชุมชนบา้นเขาวงัพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 585502 1015543 นางปรีดา เพ็ชรทอง

252 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลควนทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 587950 1015517 นายอรุณ ด าคุ้ม

253 15 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานบา้นทา่จันทน์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทอ้งเนยีน อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 588642 1025934 นางกัลยา ศรชัย

254 16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลทอ้งเนยีน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทอ้งเนยีน อ าเภอขนอม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 591359 1022086 นางสาวธญัญารัตน ์นรัุกษ์

255 หวัไทร 1 สหกรณ์การเกษตรหวัไทร จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่10 ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 642244 889425 นายเอกนฐั สุทธชิล

256 2 การผลิตเมลอน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่11 ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 638049 888751 นายเดโช สงเดช

257 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลทรายขาว อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 638130 887230 นายวจิิตร บวัจันทร์

258 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (แปลงใหญ)่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลแหลม อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 635185 880996 นายจ ารัส คงนุย้

259 5 โรงสีข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลแหลม อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 633766 883050 นายสมพิศ ก้งวตัร

260 6 โรงเรียนข้าวและชาวนา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลเขาพังไกร อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 637780 881560 นายเชวง ศรีคงแก้ว

261 7 สวนเกษตรผสมผสาน ต าบลเขาพังไกร อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเขาพังไกร อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 636320 883542 นายวารินทร์ เจริญสุข

262 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ขยาย) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลบา้นราม อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 638308 893948 นายกิตติ ชูพงศ์

263 9 การปลูกผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลทา่ซอม อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 636552 900343 นายเมษายน คงส าราญ

264 10 สวนบญุประสิทธิ์ ต าบลทา่ซอม อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลทา่ซอม อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 637633 901128 นายทว ีขาวเรือง

265 11 สวนเกษตรอินทรีย์ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่5 ต าบลควนชะลิก อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 631152 874314 นายธนภณ กิตติกรวรการ

266 12 การเล้ียงโคขุน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลควนชะลิก อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 637377 875173 นายวลัิย แก้วจันทร์

267 13 บา้นสวนพรรณราย ต าบลรามแก้ว อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลรามแก้ว อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 644138 878942 นางสาวสัญศนยี์ พรรณราย

268 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเกาะเพชร อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 640746 902121 นายรักษ์ชาติ ช่วยเกล้ียง

269 15 การเล้ียงปดู า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลเกาะเพชร อ าเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมราช 47 639163 902382 นายรักษ์ชาติ ช่วยเกล้ียง

270 บางขัน 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นควนตอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 555124.4229 891542 นายสมคิด ยอดแก้ว

271 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 545768.3111 884105.7 นายสมพงศ์ เกตุแก้ว

272 3 ศูนย์เรียนรู้รู้การจัดการดินและน้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่2 ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 545709.3742 885614.7 นายกริชศณะ ทองรอด

273 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางขัน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 นายจรินทร์ ชูเชิด

274 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 545936.3112 891858.2 นายอนนัท ์รักก าเหนดิ

275 6 ศูนย์เรียนรู้การปลูกยางพาราและการขยายพันธุ์ยางพาราเพื่อการค้า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่5 ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 546276 894278 นายวมิล บตุรครุฑ

276 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นทุ่งอินทนนิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 560425.5385 891747.4 นายสมใจ ฤทธิ์ช่วยรอด

277 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลวงัหนิ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 562405.9796 886044.8 นายวนิยั บวร

278 9 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ าเภอบางขัน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 560481 891695.7 นายประวทิย์ เดชารัตน์
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279 10 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการประกอบอาชีพเสริมยางพารา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลวงัหนิ อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 558354 884804 นางสมัชญา พิชัยรัตน์

280 11 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงด้วงสาคู ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่10 ต าบลบา้นนคิม อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช 47 552768 879804 นายประยุทธ สุขนติย์

281 ถ้ าพรรณรา 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชฃุมชนต าบลถ้ าพรรณรา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลถ้ าพรรณรา อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 543577.3 930864.4 นายลิขิต ชัยสิทธิ

282 2 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงผ้ึงโพรงไทยบา้นโพธิ์ประสิทธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่7 ต าบลถ้ าพรรณรา อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 545466 929382 นายสุทา อาวธุเพชร

283 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 548649.9 933171.9 นายสมศักด์ิ ศรีสุขใส

284 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลคลองเส ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 548649.9 933171.9 นายสุเมธ ีมัฏฐารักษ์

285 5 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคลองเส ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 549349.8 933551.7 นายทนงศิลป ์ไชยฤกษ์

286 6 กลุ่มแม่บา้นสามัคคีธรรมบา้นนาแยะใต้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 549302 399034.2 นางพรรณี ววูงศ์

287 7 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนรักษ์คลองเส ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 549333.2 933559.9 นางอารมณ์ แจ่มจันทา

288 8 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผ้ึงโพรงคลองเส ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ หมูท่ี่4 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 547397.7 936616.3 นายทนงศิลป ์ไชยฤกษ์

289 9 กลุ่มสตรีคลองเส ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 545528.5 938064.4 นางนษิา เพชรอาวธุ

290 10 กลุ่มสตรีบา้นแพรกกลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 244643.7 941145.2 นางจิราพร ชูนาค

291 11 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปยางพารา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 548116.5 932724.3 นายสมศักด์ิ หยูทองอินทร์

292 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บา้นสวนชิดเชีย่ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 545740 940992 นายสุรินทร์ ชืดเชีย่ว

293 13 วสิาหกิจชุมชนกาแฟ@ผ้ึงโพรงไทยบา้นด่านช้าง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่6 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 543954 939332 นายเสนอ จงใจ

294 14 วสิาหกิจชุมชนคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยถ้ าพรรณรา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 539646 933749 นายเรืองยศ เพ็งสกุล

295 15 การเล้ียงไก่ไข่ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลดุสิต อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 541403 937974 นายนายประพิชญ์ กรดมาก

296 16 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองแกงบา้นแหลมดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลดุสิต อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวดันครศรีธรรมราช 47 534413 935770 นางจุฑารัตน ์นภุกัด์ิ

297 จุฬาภรณ์ 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลบา้นชะอวด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 0 0 นายสมพงษ์ หนทูอง

298 2 วสิาหกิจชุมชนเคร่ืองแกงสมุนไพรบา้นล าหกั ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลควนหนองควา้ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 602596 898092 นางรัชฎาพร เพชรรัตน์

299 3 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลควนหนองควา้ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่4 ต าบลควนหนองควา้ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 602280 896509 นายถาวร เรืองประพันธ์

300 4 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเหด็พอเพียงนครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 595998 895803 นางสาวสุพัตรา อนรัุกษ์

301 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS บา้นนกจาบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 593780 895459 นายอภชิาต ทองทะไว

302 6 วสิาหกิจชุมชนศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกบา้นอายเลา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 588387 898015 นายดิเรก ทองเกล้ียง

303 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นอายเลา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 588386 898015 นายเปล่ียน เพิ่มพูล

304 8 ศูนย์ปราชญ์สัมมาชีพต าบลนาหมอบญุ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่3 ต าบลนาหมอบญุ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597909 888879 นายธนธน ชูไชยยัง

305 9 วสิาหกิจชุมชนธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวต าบลสามต าบล ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลสามต าบล อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597978 892203 นางพินโย มีชนะ

306 10 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองแกงต าบลสามต าบล ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลสามต าบล อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597606 894399 นางธนนัพร ปานก าเนดิ

307 11 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลสามต าบล ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลสามต าบล อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597039 891854 นายวรีะพงษ์ จันทร์เสถียร

308 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นวงัฆ้อง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลสามต าบล อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597039 891854 นายวรีะพงษ์ จันทร์เสถียร

309 พระพรหม 1 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงกบ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 598298 920915 นายสมหมาย พราหมณี

310 2 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงกบ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 598585 920236 นางจุฑามาศ บญุเชิด

311 3 สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่7 ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.3357 99.9008 นางสาววมิลรัตน ์วรศักด์ิ

312 4 ศูนย์เรียนรู้อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ผักปลอดสารพิษบา้นใสเหรียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 599001 922050 นายอ านวย มาศเมฆ

313 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 599563 920140 นายวเิชียร หนศิูริ
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

314 6 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภยัจากสารพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597696 924454 นายประเสริฐ มิตรรัตน์

315 7 นางปราณี วางกลอน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 603182 927367 นางปราณี วางกลอน

316 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบา้นทา่สาน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597025 917647 นายธรรมนญู โกกิฬะ

317 9 จุดสาธติเหด็ ศูนย์ปราชญ์ชาวบา้น หมูท่ี่6 ต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 598780 917173 นายอนศัุกด์ิ แก้วโสภาค

318 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นทา่สาน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 597025 917647 นายธรรมนญู โกกิฬะ

319 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นนาใน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 604356 924940 นายอนนัต์ สระบวั

320 12 ศูนย์เรียนรู้อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ช้างซ้าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 604228 921428 นายช่วง สิงโหพล

321 13 วสิาหกิจชุมชนชาวนาพระพรหม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวดันครศรีธรรมราช 47 604048 920810 นายศักด์ิอนนัต์ อากาศโชติ

322 นบพิต า 1 กลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่4 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช 47 585475 964320 นางเบญจวรรณ เจียมรัตนวงค์

323 2 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิต า จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่2 ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.793982 99.56286 นางนนัทา สกุลหนู

324 3 กลุ่มแม่บา้นแปรรูปทเุรียน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช 47 568252 973882 นางวลัยลักษณ์ ชูปลอด

325 4 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรุงชิง 3 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช 47 571977 967141 นายวรัิตน ์เล่นทศัน์

326 5 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกล้วยกรุงชิง 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช 47 567316 972848 นายวเิชษฐ์ จันทร์ชุม

327 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช 47 572004 967004 นายระพินทร์ หนทูอง

328 7 ศูนย์เรียนรู้คุ้มตาหนุย่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช 47 572307 969827 นางรุ่งไพลิน รอดบญุ

329 8 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรรมวดัเขานอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลกะหรอ อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช 47 589135.74 958095.2 นายยุทธพล วรินทรเวช

330 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช 47 87062 99789 นางเฉลิมขวญั ลัทธพิรหม

331 10 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช 47 583708.57 962623.3 นายสุพร ช่วยสร้าง

332 11 กลุ่มเกษตรพอเพียงบา้นนาแงะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จังหวดันครศรีธรรมราช 47 584079.61 960615.2 นายสุจินทร์ จิตรพงษ์

333 ช้างกลาง 1 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพและศูนย์เรียนรู้การเพาะเหด็ชุมชน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.350901 99.60191 นายสุทน รอดพ้น

334 2 การเล้ียงกบในบอ่ซิเมนต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่14 ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 575697 923274 นางยุพา ทพิย์

335 3 เล้ียงปลาในบอ่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.317986 99.61589 นายพิชัย สุขกลับ

336 4 เล้ียงปลาในบอ่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.352796 99.584 นายอุเทนทร์ กาญจน์

337 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.347 99.603 นายนายราว ีศิลารัตน์

338 6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่9 ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 517757 919547 นายพิชัย สุขกลับ

339 7 ศพก.ปาล์มน้ ามัน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่8 ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.3068415 99.55724 นายสมเกียรติ มูสิกนนัท์

340 8 ศจช.หลักช้าง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.347939 99.55504 นายจรัส วฒิุศักด์ิ

341 9 วสิาหกิจชุมชนเคร่ืองแกงบา้นหนองกุง้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.346738 99.58164 นางบญุมา มณีศรี

342 10 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบา้นพรุไข่เต่า ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 561062 918323 นายวรัิตน ์นุม่นวล

343 11 กลุ่มเล้ียงไก่พื้นเมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลสวนขัน อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 567212 928165 นายนายมนตรี ปรีชา

344 12 เล้ียงปลาแบบผสมผสาน เล้ียงในนาข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลสวนขัน อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.435936 99.60591 นายคมศิลป ์แก้วมณี

345 13 วสิาหกิจฃุมชนกลุ่มสวนขันเกษตรยัง่ยืน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลสวนขัน อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.421578 99.61029 นางจุไรวรรณ ศรีพุฒ

346 14 วสิาหกิจชุมชนทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรต าบลสวนขัน ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลสวนขัน อ าเภอช้างกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.415702 99.61756 นายสมชาย ศรีเพิ่ม

347 เฉลิมพระเกียรติ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 169255 907087 นายประพันธ ์เอียดทอง

348 2 กลุ่มเกษตรก้าวหนา้ป ี58 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 618983 906489 นางสมจิตร รอดทองอ่อน
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

349 3 วสิาหกิจชุมชนหตัถกรรมกะลามะพร้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 615640 902847 นางจิตรา ศรีสังข์ทอง

350 4 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 นายวเิชียร เนยีมเกตุ

351 5 กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มท านาต าบลดอนตรอ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 613828 906917 นางจารุณี เขมวงค์

352 6 วสิาหกิจชุมชนข้าวชุมชนบา้นยางยวน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 นางบญุเรือน ทองจ ารัส

353 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 613838 906917 นางจารุณี เขมวงค์

354 8 วสิาหกิจชุมชนบาติกมัดย้อมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นางชญาชล ทองเกียว

355 9 กลุ่มเกษตรกรบา้นดอนยาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายฉลอง คงทอง

356 10 สหกรณ์การเกษตรศุภนมิิตเฉลิมพระเกียรติ จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 8.177132 100.0353 นางลัดดาวลัย์ ศรีสังข์

357 11 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 617765 897418 นายบรีุ ทองยัง

358 12 วสิาหกิจชุมชนมณฑาฟาร์ม อืน่ๆ หมูท่ี่6 ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 0 0 0 นายอธพิงศ์ พลายด้วง

359 13 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 47 610812 908924 นายสันติชัย แปน้แสง
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โซน x y

1 เมอืงพังงา 1 ศูนยเ์รียรู้การผลิตผักอนิทรีย ์(สวนหมอดิน 4) ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 445886 939982 นายจตุพงศ์ เกตุรักษ์

2 2 การเพาะเหด็นางฟ้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 0 0 นายสมยศ สิงหการ

3 3 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 447749 937383 นางขวัญใจ แสงไทย

4 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนบปริง อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 448423 945241 นายสมคิด พิษนาค

5 5 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลถ  าน  าผุด อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 448397 936892 นางมารีนีล ทองเจมิ

6 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลถ  าน  าผุด อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 448731 936514 นายวันชัย ไพโรจน์

7 7 ศูนยเ์รียรู้การผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากลูกชก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 450886 933503 นางสาวประภากร สมประกอบ

8 8 ศูนยเ์รียรู้การผลิตดินปลูกดชีวภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 452972 937905 นายประทวน พลรบ

9 9 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงกบในบ่อซีเมนต์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 453281 933538 นายวินัย แยม้ยิง่

10 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 454241 926152 นายกอ้เฉม ใบลาภ

11 11 กลุ่มผสมปุย๋ใช้เอง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลบางเตย อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 454567 925946 นายวสันต์ ศุภรส

12 12 การเลี ยงปลากนิพืชในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 444629 934243 นายวิจา ส้มจนัทร์

13 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลตากแดด อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 439705 934598 นายไกรโรจน์ รักษ์ตน

14 14 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรผสมผสานบ้านบางมา่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลทุง่คาโงก อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 436746 941680 นายจรุงศักด์ิ จลุภกัดี

15 15 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช) ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลทุง่คาโงก อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 436632 949107 นางยพุิน ตัณฑวณิช

16 16 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลป่ากอ อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 445800 937964 นายสิวภทัร ดีบุก

17 17 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลป่ากอ อ าเภอเมอืงพังงา จงัหวัดพังงา 47 441848 939901 นายประมลู จรุงการ

18 เกาะยาว 1 การจดัการดินและปุย๋เพือ่ลดต้นทุนการผลิตขา้ว ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 455944 899400 นายสุทิน โชคเกื อ

19 2 พันธุ์และการปลูกขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 456255 898762 นายบัญญัติ ศรีสมทุร

20 3 การเพาะเหด็และแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเหด็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 455986 898832 นางฐิติรัตน์ คูหา

21 4 การปลูกผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 454822 897163 นางกลัยาณี ออ่นทอง

22 5 การผลิตผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 456225 898809 นายจเร เริงสมทุร

23 6 การเลี ยงไกไ่ขแ่บบปล่อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 456051 899213 นายวิทยา เริงกจิ

24 7 วิสาหกจิแปรรูปขนมอบ (ซาลาเปาสอดใส้) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 458848 899237 นางสาวิตรี เบ็ญอา้หมาด

25 8 วิสาหกจิชุมชนท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาว ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลเกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 454758 897055 นายส าเริง ราเขต

26 9 การผลิตและใช้สารชีวภณัฑ์เพือ่ก าจดัศัตรูพืช ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 455896 888521 นายสมพงษ์ อสุ่าหก์าร

27 10 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 456174 889458 นายประเสริฐ บุญสบ

28 11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเลี ยงแพะต าบลเกาะยาวใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 453918 892023 นายกมลชาติ ส่ิงของ

29 12 วิสาหกจิชุมชนท่องเทีย่วชุมชนเกาะยาวใหญ่ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 454309 891999 นายด ารงเกยีรติ วงษ์นา

30 13 การท าเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 455444 879248 นายพงศ์ดนัย นาวีว่อง

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัพังงำ
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัพังงำ

31 14 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 454370 877382 นายประพัทธ์ วิจติรนาวี

32 15 การปลูกผักไฮโดรโปนิค ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 454498 877799 นายสิทธิศักด์ิ นาวีว่อง

33 16 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านแหลมล้าน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา 47 454963 875927 นางพรทิพย ์เพ็ชยาวา

34 กะปง 1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมงัคุดต าบลกะปง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลกะปง อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 438128 958995 นายพงศ์เกษม โกยดุลย์

35 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลกะปง อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 438210 958941 นายจติิพันธ์ ช านาญ

36 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนสาลิกา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลกะปง อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 438284 956098 นายวุฒิชัย วัยวัฒน์

37 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและจกัรสานหมวกใบร่มขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 436882 963588 นางบุญสม มเีกดิ

38 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 439966 964199 นายสุริยา เพ็ชรเกษม

39 6 การผลิตปุย๋อนิทรียเ์พือ่การค้าต าบลท่านา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 440403 963592 นายสุริยา เพ็ชรเกษม

40 7 การเลี ยงปลาในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลท่านา อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 439959 964247 นายสุริยา เพ็ชรเกษม

41 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตมงัคุดคุณภาพต าบลเหมาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 432837 963898 นายเอกพล แกว้สอาด

42 9 การเลี ยงปลานิลในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 0 0 0 นายรุ่งรดิศ ภริมย์

43 10 การเลี ยงปลานิลในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 0 0 0 นายจ าลอง ชุมชูจนัทร์

44 11 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 431057 963815 นายธรรมรงค์ ค าทิพย์

45 12 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงกุง้กา้มกราม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลเหมาะ อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 428913 962907 นายสนจติ ส าลี

46 13 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน  ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลเหล อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 442953 967287 นายประดิษฐ์ ยิง่เจริญภกัดี

47 14 ศูนยเ์รียนรู้การท่องเทีย่วเชิงเกษตรบ่อน  าพุร้อนต าบลรมณีย์ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 437674 975712 นางกระจาย สิทธิชัย

48 15 สวนเกษตรศวกร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลรมณีย ์อ าเภอกะปง จงัหวัดพังงา 47 0 0 นายรณชัย ลือแทน

49 ตะกัว่ทุง่ 1 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกไมผ้ลต าบลถ  า ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลถ  า อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวัดพังงา 47 435560 932068 นายเจน สุวรรณกจิ

50 2 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกขา้วหอมนิลบ้านหนิสามกอ้น ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลกระโสม อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวัดพังงา 47 440457 933839 นายสุนทร สัจจารักษ์

51 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลกะไหล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลกะไหล อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวัดพังงา 47 433559 921904 นายวินัย พิกลุทอง

52 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านโคกเหรียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลท่าอยู ่อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวัดพังงา 47 430921 916143 นายสัญญา ละไม

53 5 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกสับปะรดแซมในสวนยางต าบลหล่อยงู ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลหล่อยงู อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวัดพังงา 47 430837 907719 นายอนุวัฒน์ จนัทรจติร

54 6 สวนวราภรณ์ 1 ไร่คลายจน ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวัดพังงา 47 421811 916000 นายจ าลอง เกยทอง

55 7 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักในโรงเรือนบ้านตะวันออก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่13 ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวัดพังงา 47 425769 916336 นายอคัรินทร์ อรินพ่าย

56 8 ศูนยเ์รียนรู้บ้านปากช่อง ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวัดพังงา 47 423077 914176 นายสืบศักด์ิ จนิดาพล

57 9 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักปลอดภยับ้านเจา้ขรัว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวัดพังงา 47 433706 901181 นางส้าฝ้ีหยะ๊ เสริมกจิ

58 10 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงแพะขนุบ้านติเต๊ะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวัดพังงา 47 433997 905424 นายศุภชัย ทอดทิ ง

59 ตะกัว่ป่า 1 การปลูกพืชสมนุไพร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่- ต าบลตะกัว่ป่า อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 428588 978527 นายจรัญ ศรีสว่าง

60 2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน ม.4 บ้านบางใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบางนายสี อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 435469 984748 นายอภชิัย ช่วยสมบูรณ์
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61 3 การพัฒนากลุ่มไมผ้ลคุณภาพ ม.5 ต.บางนายสี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลบางนายสี อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 435741 987871 นายวินัย ประพฤทธิ์ธรรม

62 4 การเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบางนายสี อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 433702 989712 นายวิพันธ์ จนัทรไทยพฤกษ์

63 5 การปลูกไมผ้ลผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 428971 975966 นายโฃติ แสงแกว้

64 6 การผลิตดินปลูกผสมเชื อราไตรโครเดอมา่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต าบลบางไทร อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 427954 976699 นายสมยศ วิริยะนรอนันต์

65 7 การเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบางมว่ง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 424153 979000 นางสาวบังอร ตัลยารักษ์

66 8 การปลูกมะละกะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลบางมว่ง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 420447 971084 นายนิสิทธิ์ ปนกล่ิน

67 9 การขยายพันธุ์พืช ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลต าตัว อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 432941 969899 นายสนชัย จกัรกรด

68 10 การขยายพันธุ์พืช ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลต าตัว อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 430440 972185 นายสุนทร ทองสะอาด

69 11 การปลูกผักพื นบ้าน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลโคกเคียน อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 431059 976596 นางสาวบุญม ีแววตา

70 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนโคกเคียน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลโคกเคียน อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 431574 974436 นายปราโมทย ์เจยีมจ านงค์

71 13 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนโคกเคียน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลโคกเคียน อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 431574 974436 นายปราโมทย ์เจยีมจ านงค์

72 14 กลุ่มเลี ยงแพะบ้านบางกรักใน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลโคกเคียน อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 433098 980226 นางจนัทร์ทิพย ์สุเมธ

73 15 เศรษฐกจิพอเพียง ม.2 ต.คึกคัก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 418855 964687 นายชาญ พุกสอน

74 16 ศูนยเ์ครือขา่ยการปลูกเมลอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลเกาะคอเขา อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวัดพังงา 47 419390 987048 นายเสน่ห ์ชูราษฎร์

75 คุระบุรี 1 ศูนยเ์รียนรู้สวนปาล์มน  ามนับ้านสวนใหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่12 ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา 47 433812 1028552 นายประสิทธิ์ เจะ๊หวาง

76 2 ศูนยเ์รียนรู้การใช้ทีดิ่น สปก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา 47 440537 1020458 นายศิริพงษ์ ศรีธนสาร

77 3 ศูนยเ์รียนรู้การขยายพันธุ์พืช ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่5 ต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา 47 439925 1006660 นายปกรณ์ รุจริะยรรยง

78 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา 47 436371 995142 นายสมพร พฤษวานิช

79 5 ศูนยเ์รียนรู้การใช้สารชีวภณัฑ์และการผลิตพืชปลอดภยั ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่8 ต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา 47 437296 996951 นายปัญญา พูลขาว

80 6 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา 47 นายวุฒิศักด์ิ พรมแกว้

81 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่9 ต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา 47 นายเหม ปาโหด

82 8 ศูนยเ์รียนรู้ การจดัการดิน ปุย๋ บ้านบ่อหนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลแมน่างขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา 47 435699 1013590 นางระรวย เสาร์จกัรวาฬ

83 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนอ าเภอคุระบุรี ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลแมน่างขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา 47 435163 1012740 นายสมชาย โต๊ะสกลุ

84 10 ศูนยเ์รียนรู้การผสมปุย๋เคมี ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่2 ต าบลแมน่างขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา 47 นายธนวัฒน์ แสงจนัทร์

85 ทับปุด 1 การเลี ยงกบในบ่อซีเมนต์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลทับปุด อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 456492 940893 นายสวัสด์ิ หยดยอ้ย

86 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม ่(YSF) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทับปุด อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 460174 943006 นายโรจนินทร์ มว่งเพชร

87 3 การเลี ยงปลาในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลทับปุด อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 458121 941397 นายบุญส่ง สโมสร

88 4 จดุเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลมะรุ่ย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 462323 936269 นายอารม เกล่ือนสิน

89 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 458732 936163 นายปรีชา พลันการ

90 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเลี ยงโคเนื อมะรุ่ย ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 463075 934639 นายประสงค์ ลูกแกว้
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัพังงำ

91 7 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านโคกไคร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 460097 929972 นางพวงเพชร คาหาปะนะ

92 8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มท่องเทีย่วชุมชนบ้านโคกไคร ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 460097 929972 นายสมานศักด์ิ คาหาปะนะ

93 9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเลี ยงโคต าบลบ่อแสน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 455351 938047 นายดนัย ยมโดย

94 10 วิสาหกจิชุมชนการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์บ่อแสน ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 455165 937306 นายชัยยทุธ ประสงค์ผล

95 11 จดุเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลบ่อแสน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 457362 937500 นายนิคม เพ็ชร์ศิริ

96 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลถ  าทองหลาง อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 454012 944085 นายสุนทร อาจกจิ

97 13 จดุเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลถ  าทองหลาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลถ  าทองหลาง อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 455898 943758 นางอดุมศิลป์ ถอืทอง

98 14 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านเขาต าหนอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลถ  าทองหลาง อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 456491 945773 นางปรีดา ทวีรส

99 15 กลุ่มเลี ยงแพะบ้านตล่ิงชัน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 458469 945770 นายวิชัย พืชชน

100 16 จดุเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลโคกเจริญ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 462397 945982 นางสาลี มเีชื อ

101 17 เกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลบางเหรียง อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 463596 951985 นายดุสิต สุดสวาสด์ิ

102 18 จดุเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบางเหรียง อ าเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 47 464797 952816 นายธนบูลย ์ขลิกค า

103 ท้ายเหมอืง 1 ศูนยเ์ครือขา่ยเร่ืองการปลูกผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลท้ายเหมอืง อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 419421 926328 นายชนะ เกื อธนารักษ์

104 2 ศูนยเ์คร่ือขา่ยเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 419807 924171 นางจริยา โลหะกจิ

105 3 ศูนยเ์คร่ือขา่ยเร่ืองการจดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 425173 925350 นายชาตรี แสงทอง

106 4 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเร่ืองไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 421906 923568 นายนฤมติร ทวีกจิ

107 5 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเร่ืองการท าผ้าบาติกและการท าผ้ามดัยอ้ม ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่1 ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 42144 925152 นางยพุิน คล่องแคล่ว

108 6 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเร่ืองการปลูกขา้วไร่พันธุ์ดอกขา่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลบางทอง อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 444162 491581 นายไมตรี เจยีมรา

109 7 ศูนยเ์ครือขา่ยเร่ืองการท าเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบางทอง อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 429249 936382 นางสาวสุนันท์ธกานต์ ราชสีมา

110 8 ศูนยเ์ครือขา่ยเร่ืองการจดัการสวนผลไม้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลบางทอง อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 428088 936445 นางสาวจฑุามาศ ส่องแสง

111 9 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเร่ืองเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลล าภ ีอ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 430301 951555 นางนิภา อนิทรสุวรรณ

112 10 ศูนยเ์ครือขา่ยเร่ืองการเลี ยงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลล าภ ีอ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 433957 947188 นายจรวย ปานทอง

113 11 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเร่ืองการท าเคร่ืองแกง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลล าภ ีอ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 431208 945121 นางวรรณาชู สังขเ์ลขา

114 12 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลล าภ ีอ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 428250 950440 นายวิวัฒน์ วสันต์

115 13 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเร่ืองการท าเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลล าภ ีอ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 429046 945913 นายวิริยะ สังขเ์ลขา

116 14 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเร่ืองการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลล าแกน่ อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 415908 940688 นายกมลพร พินนาศักด์ิ

117 15 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเร่ืองการสร้างอาชีพเสริมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน  ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่6 ต าบลล าแกน่ อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 420728 949847 นายณรงค์ ไกรจนิดาพาณิชย์

118 16 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยเร่ืองการจดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลล าแกน่ อ าเภอท้ายเหมอืง จงัหวัดพังงา 47 415651 941579 นายปฎพิัทธ์ วาหะรักษ์
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โซน x y

1 เมอืงภเูกต็ 1 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผลิตยางพันธุ์ดีเกาะแกว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 429552 878095 นายภริมย ์เอยีดด า

2 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านกูกู้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 433608 874065 นายจ ารัส ภมูภิถูาวร

3 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลฉลอง อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 425123 869061 นายสมศักด์ิ อนิทปัญญา

4 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลฉลอง อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 425108 869063 นายปรีชา นาคด า

5 5 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภยัต าบลฉลอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลฉลอง อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 425123 869061 นายเกษม หวังจติร

6 6 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปลงใหญ่ผักเหมยีง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลฉลอง อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 425123 869061 นายปรีชา นาคด า

7 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านสวนนิรมล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลฉลอง อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 426307 867029 นายสุรกจิ นิรมล

8 8 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรต าบลราไวย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 425684 861679 นายสุเทพ จนิดาไทย

9 9 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปีก ต าบลกะรน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกะรน อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 422666 861780 นายการุณย ์คุณลักษณ์

10 10 กลุ่มผู้ผลิตถา่นและน้ าส้มควันไม ้ต าบลกะรน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลกะรน อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 423989 863114 นายนิรัตน์ ปะทิ

11 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลกะรน (ศูนยเ์ครือขา่ย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลกะรน อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 423697 867585 นายอนันต์ อนิทร์หอม

12 12 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรต าบลกะรน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลกะรน อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 47 423196 865222 นายวินัย ชิดเชี่ยว

13 กะทู้ 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลกะทู้ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ 47 426524 874236 นายสมเกยีรติ ชามะสนธ์

14 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลกะทู้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ 47 426524 874236 นายสมเกยีรติ ชามะสนธ์

15 3 กลุ่มวิสหกจิชุมชนเกษตกรท าสวนกะทู้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ 47 426520 874236 นายเริงศักด์ิ แซ่ตัน

16 4 กลุ่มเล้ียงแพะกะทู้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ 47 425661 876535 นายวิชิต แกว้ประดับ

17 5 กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนบางทอง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลกะทู ้อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ 47 427202 873038 นายจรีทีปต์ ศรีภกัดี

18 6 กลุ่มเกษตรวิถกีสิกรรมป่าตอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่- ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ 47 423742 870184 นายธวัช ธรรมดี

19 7 กลุ่มพืชผักเกษตรในชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ 47 426002 876466 นายธีรติ ศิรินทร์

20 8 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนาคากมลา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ 47 420550 877857 นางวัลยา อสิลาม

21 9 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ 47 421764 878773 นางสาวลัดดา คาวิจติร

22 10 กลุ่มสตรีบางหวาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ 47 421848 877802 นางสาวศุภสิมา สังวาลย์

23 11 กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนราชประนุเคราะหท์ี ่36 ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวัดภเูกต็ 47 420582 878773 นายประกนั เมอืงสุด

24 ถลาง 1 ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนเพาะเหด็บ้านป่าครองชีพ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 427976 892131 นายเจริญ สลับศรี

25 2 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรบ้านเเขนน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 428664 888452 นางสาวอรชร อนิษาทร

26 3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรอนิทรียบ์้านลิพอนบางกอก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 428849 887126 นายจรูญ บุญล้น

27 4 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงบ้านมา่หนิก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 426567 881153 นายสุภโรจน์ ทรงยศ

28 5 กลุ่มเพาะเหด็อนิทรียบ์้านลิพอน หวัหาร - บ่อแร่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 428326 884395 นายคณุตน์ ศิโรทศ

29 6 กลุ่มท่องเทีย่วเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางเทา ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 421876 882697 นายสนธยา คงทิพย์

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัภเูก็ต
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัภเูก็ต

30 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแมบ่้านเกษตรกร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 434859 889839 นางสาวอมัพิกา กอ่เจริญกจิ

31 8 มณีรัตน์ฟาร์มแพะ แอนด์ โฮมสเตย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 434485 889325 นางมณีรัตน์ บัวศรี

32 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 424190 898348 นายมานิต สายทอง

33 10 กลุ่มเกษตรกรท านาสายใยรักษ์และเกษตรอนิทรียบ์้านไมข้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 424257 897817 นายเนตร เดชากลุ

34 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 422283 906087 นายสมพร แทนสกลุ

35 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรต าบลสาคู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จงัหวัดภเูกต็ 47 423268 891678 ว่าทีร้่อยตรีชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง
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โซน x y

1 เมอืงระนอง 1 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มลานปาล์มน ้ามนัต้าบลราชกรูด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต้าบลราชกรูด อ้าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 47 453175 1071665 นายดาบต้ารวจสมนึก โมราศิลป์

2 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต้าบลราชกรูด อ้าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 47 451236 1065770 นายปัญญา แทนสอน

3 3 กลุ่มเลี ยงแพะบ้านหว้ยปลิง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต้าบลราชกรูด อ้าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 47 452909 1073028 นายปราโมทย ์บุตรเระ

4 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเหด็นางฟ้า ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต้าบลราชกรูด อ้าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 47 453056 1070173 นายชัชวาล องักาบกาญจน์

5 5 กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์38 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต้าบลราชกรูด อ้าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 47 455124 1078057 นายพงพรรณ จนัทรประวัติ

6 6 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกพริกไทย ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต้าบลราชกรูด อ้าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 47 453236 1070759 นายแจง้ สุทธิมสิุก

7 7 ศูนยศั์ตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต้าบลราชกรูด อ้าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 47 452718 1071726 นายดาบต้ารวจสมนึก โมราศิลป์

8 8 แปลงเรียนรู้การติดตั งระบบน ้าในสวนปาล์มน ้ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น ้าอยา่งรู้คุณค่า หมูท่ี่5 ต้าบลราชกรูด อ้าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 47 454232 1071805 นายนิติ ชูแกว้

9 9 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงผึ งโพรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่5 ต้าบลราชกรูด อ้าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 47 453621 1072133 นายอรุณ หอมหยก

10 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต้าบลทรายแดง อ้าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 47 466790 1122590 นายสมทวน ตันจู

11 11 จดุเรียนรู้การปลูกปาล์มน ้ามนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต้าบลทรายแดง อ้าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง 47 465359 1118618 นายกจิพัฒน์ พัฒนา

12 ละอุน่ 1 กลุ่มเลี ยงผึ งโพรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่4 ต้าบลละอุน่ใต้ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 474119 1119114 นายธรรมรงค์ ทับข้า

13 2 การปรับปรุงบ้ารุงดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต้าบลละอุน่เหนือ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 474491 1114638 นายศิวรักษ์ ศรีเกตุ

14 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียว์ิถพีอเพียงบ้านไร่พรหมคง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีห่มูท่ี ่1 ต้าบลบางพระเหนือ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 466855 1113443 นายโกเศรฐ พรหมคง

15 4 การปรับปรุงบ้ารุงดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต้าบลบางพระเหนือ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 471360 1109215 นางนงเยาว์ จลุแสน

16 5 กลุ่มเลี ยงวัวบ้านบางแกว้ใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต้าบลบางแกว้ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 475668 1127073 นายสินมหทั ด่อนศรี

17 6 การผลิตทุเรียนคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต้าบลในวงเหนือ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 484396 1109637 นายสุรินทร์ สินกนั

18 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต้าบลในวงเหนือ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต้าบลในวงเหนือ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 484481 1107738 นางสาวไสว เดชนอก

19 8 ศจช.ในวงใต้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต้าบลในวงใต้ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 484987 1107764 นางสาวพรพิศ ทองพูล

20 9 ศดปช.บ้านในวง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต้าบลในวงใต้ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 484987 1107764 นายส้าลี สุวรรณ์บุตร

21 10 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต้าบลในวงใต้ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 484938 1107744 นายสมชาย บุญเขือ่ง

22 11 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต้าบลในวงใต้ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 485131 1108121 นายสอน แกน่ดี

23 12 การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุย๋พืชสด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต้าบลในวงใต้ อ้าเภอละอุน่ จงัหวัดระนอง 47 483681 119328 นายพยรู บุญประกอบ

24 กะเปอร์ 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านมว่งกลวง (สวนลุงแดง) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต้าบลมว่งกลวง อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 451024 1062697 นายแดง มแีสง

25 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต้าบลมว่งกลวง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต้าบลมว่งกลวง อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 449472 1063294 นายเรืองฤทธิ์ นะลุเกม็

26 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต้าบลมว่งกลวง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต้าบลมว่งกลวง อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 449472 1063294 นายเรืองฤทธิ์ นะลุเกม็

27 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต้าบลกะเปอร์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต้าบลกะเปอร์ อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 461039 1061328 นายสายณัห ์พูลทองเสน

28 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต้าบลกะเปอร์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต้าบลกะเปอร์ อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 461039 1061328 นายสายณัห ์พูลทองเสน

29 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านปางปรุ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต้าบลกะเปอร์ อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 456999 1062434 นายพงศ์พัฒน์ พริ มแกว้
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัระนอง

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

30 7 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกปาล์มน ้ามนับ้านคอกช้าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่10 ต้าบลกะเปอร์ อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 461839 1063190 นายเจริญ แถวโสภา

31 8 สหกรณ์ปาล์มน ้ามนักะเปอร์ จ้ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต้าบลกะเปอร์ อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 455288 1059885 นางประนอม อสิระราษฎร์

32 9 ศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม ่YSF ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต้าบลกะเปอร์ อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 463121 1065148 นางสุภาวดี แตงโต

33 10 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกปาล์มน ้ามนับ้านชลนิมติร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต้าบลเชี่ยวเหลียง อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 465375 1060279 นายยทุธนา กจุะพันธ์

34 11 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกปาล์มน ้ามนับ้านเชี่ยวเหลียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต้าบลเชี่ยวเหลียง อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 465328 1060117 นายอนุรักษ์ สงคราม

35 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านยา่นยาว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต้าบลเชี่ยวเหลียง อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 463360 1058103 นางจรีนันท์ ภาคอารีย์

36 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต้าบลเชี่ยวเหลียง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต้าบลเชี่ยวเหลียง อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 465380 1060015 นายอนุรักษ์ สงคราม

37 14 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต้าบลเชี่ยวเหลียง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต้าบลเชี่ยวเหลียง อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 465380 1060015 นายอนุรักษ์ สงคราม

38 15 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตไมผ้ล (ทุเรียน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต้าบลบ้านนา อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 468503 1061507 นายสังข ์เทวโลก

39 16 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสมนุไพร ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต้าบลบ้านนา อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 468813 1060292 นางบังอร วรรณค้า

40 17 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต้าบลบ้านนา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต้าบลบ้านนา อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 468496 1062844 นายธงชัย สมบัติมาศ

41 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงโรงเรียนบ้านนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต้าบลบ้านนา อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 467560 1058503 นางสุภาวดี นาควิเชียร

42 19 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต้าบลบ้านนา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต้าบลบ้านนา อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 469228 1060726 นายสมเดช พวงปัญญา

43 20 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านทองหลางล่าง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต้าบลบ้านนา อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 469228 1060726 นายสมเดช พวงปัญญา

44 21 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต้าบลบางหนิ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต้าบลบางหนิ อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 457406 1052730 นายสุรินทร์ สังขสี์

45 22 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต้าบลบางหนิ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต้าบลบางหนิ อ้าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง 47 457406 1052730 นายสุรินทร์ สังขสี์

46 กระบุรี 1 วิสาหกจิชุมชนมงัคุดน ้าตกบกกราย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต้าบลน ้าจดื อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 483540 1146827 นางปรานิต ศรีโสภา

47 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงน ้าจดืน้อย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต้าบลน ้าจดืน้อย อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 476755 1152945 นายสุรัติ พิทักษ์

48 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านบางไทร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต้าบลมะม ุอ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 479718 1153987 นางสมจติ สุขทอง

49 4 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงโค ธคก.บ้านหว้ยหลุง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต้าบลปากจัน่ อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 477616 1175924 นางธัญทิพย ์กองจนัทร์

50 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต้าบลล้าเลียง อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 481214 1143812 นายสุริยา ศิริวงษ์

51 6 วิสาหกจิชุมชนผลไมคุ้ณภาพอนิทรีย ์จ.ป.ร. ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต้าบลจ.ป.ร. อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 485602 1167846 นายอ้ามรินทร์ อุย่สุวรรณ

52 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต้าบลจ.ป.ร. อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 493167 1169326 นางจริาภรณ์ รัตนภมูิ

53 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต้าบลจ.ป.ร. อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 486272 1186501 นายสนัน่ ทองสุข

54 9 วิสาหกจิชุมชนหนิใหญ่ร่วมใจพัฒนา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต้าบลจ.ป.ร. อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 487266 1172101 นายชัยวัฒน์ ตะโกนอก

55 10 วิสาหกจิชุมชนเกษตรกรเศรษฐกจิพอเพียงกลุ่มก้าแพงเพชร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต้าบลจ.ป.ร. อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 488448 1170858 นายบุญสม ค้าสอน

56 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กาแฟ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต้าบลจ.ป.ร. อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 486117 1173802 นายกอ่พงศ์ จติพรหม

57 12 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต้าบลบางใหญ่ อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 473864 1135229 นายวีระ ลิป่วน

58 13 วิสาหกจิชุมชนเพาะเหด็นางฟ้าบ้านบางใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต้าบลบางใหญ่ อ้าเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง 47 473287 1136113 นางโสภติา สบายใจ
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัระนอง

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

59 สุขส้าราญ 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต้าบลนาคา อ้าเภอสุขส้าราญ จงัหวัดระนอง 47 441491 1037177 นายครรชิต โททอง

60 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่มลูค่าการผลิตสินค้าเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต้าบลนาคา อ้าเภอสุขส้าราญ จงัหวัดระนอง 47 440588 1035968 นางระพี น ้าจนัทร์

61 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต้าบลนาคา อ้าเภอสุขส้าราญ จงัหวัดระนอง 47 440092 1042453 นายวัชรินทร์ ผดุงชาติ

62 4 ศูนยเ์รียนรู้การปรับปรุงบ้ารุงดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต้าบลนาคา อ้าเภอสุขส้าราญ จงัหวัดระนอง 47 436147 1035104 นายบัญชา อนิทร์พรหม

63 5 ศูนยเ์รียนรู้การบริหารจดัการน ้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น ้าอยา่งรู้คุณค่า หมูท่ี่4 ต้าบลนาคา อ้าเภอสุขส้าราญ จงัหวัดระนอง 47 439775 1038888 นายโกมล หนูแกว้

64 6 ศูนยเ์รียนรู้การขยายพันธุ์พืช ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต้าบลนาคา อ้าเภอสุขส้าราญ จงัหวัดระนอง 47 441784 1036810 นางละมลุ เฉยีบแหลม

65 7 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตสารชีวภณัท์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต้าบลนาคา อ้าเภอสุขส้าราญ จงัหวัดระนอง 47 441976 1037697 นายลิขติ ทองมี

66 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมงัคุดคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต้าบลนาคา อ้าเภอสุขส้าราญ จงัหวัดระนอง 47 441225 1036407 นายสุนทร ศรีหะรัญ

67 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต้าบลนาคา อ้าเภอสุขส้าราญ จงัหวัดระนอง 47 441225 1036407 นายสุนทร ศรีหะรัญ

68 10 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต้าบลก้าพวน อ้าเภอสุขส้าราญ จงัหวัดระนอง 47 439047 1033381 นายอบัดุลมนูิตร มะเล็ก
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โซน x y

1 เมืองสุราษฎร์ธานี 1 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงผ้ึงโพรงต าบลมะขามเต้ีย ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที7่ ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 541199 1005340 นายนิวทิย์ สุวรรณรัตน์

2 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลวดัประดู่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที6่ ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 534752 1000516 นายสัมพันธ ์เดชจินดา

3 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย ต าบลวดัประดู่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 531320 1007918 นายปกจิ เพชรเรียง

4 4 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝร่ังต าบลวดัประดู่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที5่ ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 534652 1002220 นายเสกสรรค์ พรมจันทร์

5 5 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนปรับปรุงคุณภาพทุเรียนเพือ่การส่งออก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 536152 999401 นายมนตรี มีเพ็ง

6 6 ศูนย์เรียนรู้การผลิตปาล์มน้ ามันขุนทะเล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที7่ ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 542122 1000421 นายมงคล มณีรัตน์

7 7 กลุ่มน้ ามันมะพร้าวสกดัเย็น ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที3่ ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 532776 1011980 นายศุภชาติ ศรีเทพ

8 8 กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวต าบลบางใบไม้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที3่ ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 532664 1010941 นางจันทิรา คงชุม

9 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 533095 1010463 นายธงไชย ธปิัตย์

10 10 ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มชุมชนคนคลองน้อย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 527179 1011314 นายณัฐคม ทองเกดิ

11 11 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลคลองน้อย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที9่ ต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 529251 1010975 นายสุมาตร อินทรมณี

12 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย ต าบลคลองน้อย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที9่ ต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 529251 1010975 นายสุมาตร อินทรมณี

13 13 ศูนย์เรียนรู้การผลิตกระท้อน ต าบลคลองน้อย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที6่ ต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 527883 1009056 นางชุลี เทียมประทีป

14 14 ศูนย์เรียนรู้การผลิตมะพร้าวต าบลบางโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที1่ ต าบลบางโพธิ ์อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 529140 1016148 นายนิยม ดาวเรือง

15 15 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงและแปรรูปสัตวน์้ าต าบลคลองฉนาก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที5่ ต าบลคลองฉนาก อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 537912 1014315 นายวรีะชัย วเิศษแสง

16 กาญจนดิษฐ์ 1 กลุ่มวสิาหกจิชุมชน แปรรูปอาหารทะเลบ้านท่าโพธิ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที2่ ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 557897 1022936 นางเสรี ซุ่นหิรัญ

17 2 ไร่ไบโอ เกษตรแนวใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 549220 1013000 นางอุษณา วชิัยดิษฐ

18 3 ศูนย์การเรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 551391 1013698 นางสุจินต์ มีลาภ

19 4 กลุ่มวสิาหกจิชุมชน บ้านบ่อน้ าร้อน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที5่ ต าบลกรูด อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 554342 1009550 นางสุทิน ชูพร้อม

20 5 เครือข่าย ศพก.ต าบลช้างซ้าย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่1 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 553275 1005990 นายภิญโญ หนูรักษ์

21 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลพลายวาส ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 558338 1015646 นายวโิรจน์ บางศุข

22 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ป่าร่อน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 560980 1000579 นายสมศักด์ิ พรหมนุช

23 8 เครือข่าย ศพก.ต าบลตะเคียนทอง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที2่ ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 548585 1013567 นายพีระพล สุวรรณจันทร์

24 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลช้างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 546689 1007380 นายมนบ จินดารักษ์

25 10 กลุ่มวสิาหกจิชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมักรักส่ิงแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที8่ ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 565751 1011201 นายณรงค์ศักด์ิ กแูอ

26 11 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที5่ ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 567908 1018005 นางสาวอัญชลี บารมีรุ่งเรือง

27 12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลท่าอุแท ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที3่ ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 567866 1011533 นายเชาวลิต แกว้ข า

28 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลทุ่งรัง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 546083 1001408 นายเพิม่ศักด์ิ บุณยรัตน์

29 14 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที3่ ต าบลคลองสระ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 568494 997880 นายวนัสิน อินทร์เกื้อ

30 ดอนสัก 1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที2่ ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 575413 1023466 นายโชติ นิยะกจิ

31 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงพืชสมุนไพรอ าเภอดอนสัก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่4 ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 582414 1027187 นายสมชาติ ปานนาคินทร์

32 3 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านนางก า ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที1่0 ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 582615 1029982 นายพิงค์พงค์ วชิัยดิษฐ์

33 4 กลุ่มเกษตรกรนางก าใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที1่4 ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 583597 1026047 นายสมชาติ ขนอม

ที่อยู่
พิกัด

ชื่อเกษตรกร

บัญชีศูนยเ์ครอืข่าย ศพก.

จังหวัดสุราษฎรธ์านี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่าย ประเภทศูนย์
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บัญชีศูนยเ์ครอืข่าย ศพก.

จังหวัดสุราษฎรธ์านี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่าย ประเภทศูนย์

34 5 เกษตรกรผู้ท าสวนต าบลชลคราม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที4่ ต าบลชลคราม อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 568332 1020575 นายวโิรจน์ รักช่วย

35 6 ศจช.ชลคราม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที4่ ต าบลชลคราม อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 568676 1020630 นายสมพร แกว้มณี

36 7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนต าบลไชยคราม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที1่ ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 570707 1015732 นายสุวชิ นุ้ยบุตร

37 8 ศจช.ไชยคราม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที5่ ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 569251 1020131 นายกติิศักด์ิ ทองจาร

38 9 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไชยคราม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที2่ ต าบลไชยคราม อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 570033 1013418 นายอรรถพร ชนะภักดี

39 10 เกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามัน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที7่ ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 573735 1020378 นายสมใจ สังดวงยาง

40 11 ศดปช.ปากแพรก ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที2่ ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 573038 1016738 นายปัญญา ชูแกว้

41 12 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากแพรก ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่6 ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 581579 1029938 นายวรรณะ เพชรยก

42 13 บ้านไร่ ชายน้ า ฟาร์มนก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่5 ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 575951 1010432 นายมโนธรรม ชูแสง

43 เกาะสมุย 1 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 602642 1058603 นายวนิัย อินทร์ค า

44 2 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการผลิตลางสาด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 603479 1052911 นายเศวต วชิัยดิษฐ์

45 3 ศูนย์เรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกเพือ่การอนุรักษ์ดินและน้ า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 610880 1044445 นางทับทิม ใจซ่ือ

46 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตมะพร้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที2่ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 606995 1046400 นายวศิาล บรมธนรัตน์

47 5 ศูนย์เรียนรู้การแปรสภาพขยะเปียกเพือ่ผลิตสารปรับปรุงบ ารุงดิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 604307 1048046 นางเตือนใจ สมวงษ์

48 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลมะเร็ต (เครือข่าย) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 611223 1044149 นายพีรชัย ทองมั่น

49 7 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที3่ ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 613912 1045511 นายอ านาจ โชติช่วง

50 8 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงไกพ่ืน้เมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที6่ ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 614769 1053257 นายสัญญา พูลสวสัด์ิ

51 9 ศูนย์เรียนรู้การปลูกมะพร้าวพันธุดี์ทดแทนสวนเกา่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที6่ ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 613905 1053335 นายอุดม ทองเหลือ

52 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลแม่น้ า (ศูนย์หลัก) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 609347 1057807 นางสาวอรสา แย้มแกว้

53 11 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมขมต าบลแม่น้ า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที2่ ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 609608 1057142 นายสมหมาย พูลสวสัด์ิ

54 เกาะพะงัน 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโลกบ้่านเกา่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 608592 1077263 นายชินวงค์ อินทร์คง

55 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที5่ ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 608592 1077263 นายสถาพร สุขผล

56 3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านศรีธนู ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี หมู่ที8่ ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 606406 1078820 นางสาววนัทา เกื้อสกลุ

57 4 วสิาหกจิชุมชนเล้ียงผ้ึงโพรง ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที๒่ ต าบลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 612843 1073482 นายณรงค์ ศรีพงัน

58 5 วสิาหกจิชุมชนน้ ามันมะพร้าวเกาะพะงัน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที4่ ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 613787 1072514 นายนายวรรณัฎฐ์ บัวชื่น

59 6 วสิาหกจิชุมชนชาวสวนมะพร้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที2่ ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 613787 1072514 นายสฤษด์ิ โชติช่วง

60 7 วสิาหกจิชุมชนบ้านท้องนาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 615443 1077535 นายพงษ์ศักด์ิ ชูจันทร์

61 8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านค่ายพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี หมู่ที๔่ ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 613681 1072439 นางสาวอาภรณ์ เกื้อสกลุ

62 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านใต้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 613200 1072656 นายสฤษด์ิ โชติช่วง

63 ไชยา 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านวงัหลุมพี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 519890 1043803 นายสุวฒัน์ อินทร์ปาน

64 2 กลุ่มเกษตรกรท าสวนเวยีง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลเวยีง อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 516659 1038405 นายโสรชัย คงเทพ

65 3 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรบ้านทุ่ง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที่ ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 524019 1039872 นางประไพ เทพหมวด

66 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองผักหนาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 514992 1044838 นายประสงค์ ชูแนม
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บัญชีศูนยเ์ครอืข่าย ศพก.

จังหวัดสุราษฎรธ์านี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่าย ประเภทศูนย์

67 5 ศพก.เครือข่ายต าบลป่าเว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 517724 1043555 นายสมคิด ชิตเพชร

68 6 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเพาะเห็ดฟาง ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที1่ ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 524679 1048797 นางตรีทิพย์ คล้ายอุดม

69 7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที5่ ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 524769 1046845 นายชรินทร์ เชื้อบ่อคา

70 8 โรงปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที5่ ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 524472 1047505 นายจารี ร่าหมาน

71 9 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านลุ่มมะนาว อื่นๆ หมู่ที5่ ต าบลโมถ่าย อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 508521 1039245 นายธรีวฒัน์ ส่งแสง

72 10 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มไม้ผลบ้านเขาหลัก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที7่ ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 486876 1040068 นายสมใจ แสงข า

73 ท่าชนะ 1 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลท่าชนะ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที8่ ต าบลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 519837 1063693 นายวรรณชัย แสงฉวาง

74 2 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลสมอทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที5่ ต าบลสมอทอง อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 509086 1059938 นายสามารถ ทิพย์ศักด์ิ

75 3 จุดเรียนรู้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยเพือ่ประกอบอาชีพเสริม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลสมอทอง อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 515174 1056101 นายกองเดช จรัญรักษ์

76 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลประสงค์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที5่ ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 516982 1054115 นางอรทัย ยอดประเสริฐ

77 5 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลประสงค์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที5่ ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 516993 1054100 นายสนั่น สุดจ านงค์

78 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชุมชนต าบลประสงค์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 516982 1054115 นายอภิชาติ สุวรรณรักษ์

79 7 แปลงใหญ่ผ้ึงโพรงต าบลประสงค์ ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที1่6 ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 490186 1055564 นายภราดร ไชยพังยาง

80 8 วสิาหกจิชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านประสงค์ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมู่ที5่ ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 514982 1053339 นายสุภาพ สุวรรณรัตน์

81 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลประสงค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่0 ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 492760 1063718 นายวนิัย แกว้แดง

82 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านควนสูง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่0 ต าบลคันธลีุ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 506406 1068848 นายบุญสุข ขุนด า

83 11 วสิาหกจิชุมชนเกษตรอินทรีย์คันธลีุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลคันธลีุ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 513245 1067070 นางสาวจันทรัตน์ สุวรรณแกว้

84 12 แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มชาวสวนยางบ้านศรีทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที8่ ต าบลคันธลีุ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 513500 1066372 นางสาวรจนา ส าเภา

85 13 วสิาหกจิชุมชนออมทรัพย์เพือ่การผลิตบ้านศรีทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมู่ที8่ ต าบลคันธลีุ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 516974 1055342 นายสุริยันต์ เกดิเนตร

86 14 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลคันธลีุ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที7่ ต าบลคันธลีุ อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 514202 1069239 นายนิพนธ ์ศรีสวา่ง

87 15 วสิาหกจิชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านมะม่วงงาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 516395 1061685 นายมโนช เล็กน้อย

88 16 แปลงใหญ่เห็ดฟางต าบลคลองพา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที1่0 ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 495474 1064578 นายเอนก แสงเอม

89 17 วสิาหกจิชุมชนปาล์มน้ ามันบ้านท่าไทบน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที7่ ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 494205 1069929 นายปรีชา มะลิทิพย์

90 18 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านเขาชงโค ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่2 ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 502249 1063587 นายสมชาย สามงามชิง

91 19 ศูนย์เรียนรู้การปรับปรุงบ ารุงดินต าบลคลองพา ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที5่ ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 504687 1062423 นายอุทัย จุเส้ง

92 20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงเรียน ตชด.บ้านกอเตย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่1 ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 493156 1064866 นางไพจิตร นิยมจิตร์

93 21 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลคลองพา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที7่ ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 494195 1068166 นายสมรัก ชุมอินทร์

94 22 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลคลองพา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที7่ ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 494210 1068172 นายพรศักด์ิ พฤกษหิรัญ

95 คีรีรัฐนิคม 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่0 ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 497011 998653 นายมานิตย์ หนูทิม

96 2 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเห็ดหลินจือ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที2่ ต าบลท่าขนอน อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 496958 998827 นางโสภี วสิาละ

97 3 แปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน ต าบลบ้านยาง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที7่ ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 497743 1003590 นายสุภชัย พืชผล

98 4 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเล้ียงโคกระบือบ้านยางพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที5่ ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 497120 1004334 นายศิริพงษ์ จันทร์ปาน

99 5 กลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์หลัก) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลบ้านยาง อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 455090 998244 นายสุจินต์ รุ่มจิตร
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่าย ประเภทศูนย์

100 6 วสิาหกจิชุมชนปุ๋ยหมักบ้านสวนหาดมุด ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที7่ ต าบลกะเปา อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 489029 995172 นายมงคล แกว้ชู

101 7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลท่ากระดาน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 504700 1001379 นางสาวปราณีต เกื้อด้วง

102 8 วสิาหกจิชุมชนผักกางมุ้งบ้านนาใหม่ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที8่ ต าบลท่ากระดาน อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 502704 1001417 นายจิตร พรมปาน

103 9 แปลงใหญ่ทุเรียนต าบลย่านยาว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที7่ ต าบลย่านยาว อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 497623 992255 นายประวทิย์ ดีทอง

104 10 กลุ่มปุ๋ยหมักย่านยาว ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที7่ ต าบลย่านยาว อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 497623 992255 นายสุชาติ คงรอด

105 11 แปลงใหญ่พืชผักต าบลถ้ าสิงขร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที4่ ต าบลถ้ าสิงขร อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 504680 1000385 นางอาภรณ์ กลางรักษ์

106 12 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารบ้านท าเนียบ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที9่ ต าบลบ้านท าเนียบ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 503007 976355 นายนิคม แกว้มณี

107 13 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลบ้านท าเนียบ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที1่ ต าบลบ้านท าเนียบ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 499782 987696 นายชัยนันย์ วเิศษประไพ

108 14 กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลบ้านท าเนียบ อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 494411 980483 นายธรรมรัตน์ โภคัย

109 บ้านตาขุน 1 วสิาหกจิชุมชนขมิ้นปลอดสารพิษ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที5่ ต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 492394 990727 นายชัยสันท์ หิรัญสาลี

110 2 กลุ่มเกษตรสร้างอาชีพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 487550 983369 นางสาวพันธวิา เพชรรัตน์

111 3 วสิาหกจิชุมชนสวนผ้ึงคลองหินขาว ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที9่ ต าบลพะแสง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 484740 988447 นายประภาส เพชรพิฆาฎ

112 4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหมอ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่ ต าบลพะแสง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 486270 986455 นางสาวอังคณา ชุมแสง

113 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที6่ ต าบลพะแสง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 478387 983798 นายเลขา เพชรสองเมือง

114 6 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที9่ ต าบลพรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 486396 989987 นายทวศัีกด์ิ หนูสุข

115 7 กลุ่มพรุไทยฮันนี่บี ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที6่ ต าบลพรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 487927 990339 นายอินทโชติ สุชาติ

116 8 วสิาหกจิชุมชนออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านบ้านควนทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี หมู่ที9่ ต าบลพรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 486396 989987 นางเสาวนิตย์ สุขสนาน

117 9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าขนมไทย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที6่ ต าบลพรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 488155 990818 นางกาญจนา สุวรรณเกดิ

118 10 วสิาหกจิชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเขาเทพพิทักษ์ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที1่ ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 480354 989149 นายฤทธริงค์ ฤทธกิลุ

119 11 วสิาหกจิชุมชนปุ๋ยหมักบ้านเขาเทพพิทักษ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที2่ ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 481622 989592 นายสุเทพ นาคพรหม

120 พนม 1 วสิาหกจิชุมชนพนมสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที2่ ต าบลพนม อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 479833 975148 นางรัชนี เทียนแพ

121 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลพนม อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 474276 980262 นางเรณู สาเรศ

122 3 กลุ่มแปรรูปสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที5่ ต าบลพนม อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 476276 969727 นางสุปราณี พุทธศิริ

123 4 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลพนม อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 479375 975699 นายวชัเร จันทร์ปาน

124 5 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงววัต าบลพนม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลพนม อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 478087 978504 นายศุภประสงค์ อินทพัฒน์

125 6 ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรแบบครบวงจร ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที8่ ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 494398 969635 นางหนูเรียง จีนจูด

126 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่2 ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 486860 965280 นายสุเมธ มีลือ

127 8 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที1่2 ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 486860 965280 นางสมจิตร บรรจงแกว้

128 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตไม้ผล (ทุเรียน) :การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที5่ ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 484926 974937.8 นางวนิดา แซ่ตัน

129 10 วสิาหกจิชุมชนจิ้งหรีดฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที8่ ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 496139 967921 นางวรรณี ววิฒัน์

130 11 แปลงใหญ่ทุเรียน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที7่ ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 489625 979434 นายวสิิทธิ ์ถาวร

131 12 ศูนย์ศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 470442 978379 นายบุญลือ ส าลี

132 13 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที4่ ต าบลพลูเถื่อน อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 469892 962891 นายประกอบ ร่ืนจิตต์
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่าย ประเภทศูนย์

133 14 ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรต าบลพลูเถื่อน ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที4่ ต าบลพลูเถื่อน อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 470961 963447 นางสาวจตุพร แมนปล้อง

134 15 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลพังกาญจน์ อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 481120 983839 นายสุวจั เอี่ยมทองกลุ

135 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลพังกาญจน์ อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 482291 983229 นางเยาวดี น้ าแกว้

136 17 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชเพือ่การส่งออก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลพังกาญจน์ อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 479133 974862 นายเจริญศักด์ิ ทองญวน

137 18 วสิาหกจิชุมชนสมอทองเพือ่การผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที6่ ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 478102 959011 นายยงยุทธ แซ่ล้ิม

138 19 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 481064 969635 นายวรีะ กลับผดุง

139 20 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านทุ่งตาหนอน ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที1่3 ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 483206 974952 นางระเบียบ แตงขาว

140 21 กลุ่มใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที4่ ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 480445 964244 นายบรรเจิด เนตรมณี

141 ท่าฉาง 1 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที5่ ต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 520202 1022029 นางเสาวภา วราชัย

142 2 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มท านาบ้านนารวย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่ ต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 521168 1023090 นายจักรี คงกะแดะ

143 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่าเคย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลท่าเคย อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 518609 1021131 นายปรีชา วมิล

144 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลท่าเคย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่0 ต าบลท่าเคย อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 513501 1020517 นายนิรันดร์ เจริญยิ่ง

145 5 วสิาหกจิชุมชนลานปาล์มชุมชนต าบลคลองไทร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที3่ ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 516558 1016155 นายยุพงศ์ สอนศรีไหม

146 6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวดัม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที3่ ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 516463 1016189 นางสมศรี พรหมสุวรรณ

147 7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลคลองไทร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที5่ ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 517445 1015212 นายยศฐศักด์ิ เยี่ยงกลุเชาว์

148 8 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านควนสุวรรณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 514451 1015045 นายสรพงษ์ เผือกภูมิ

149 9 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านไทรใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที6่ ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 521047 1025367 นายจ านง ทองมีศรี

150 10 วสิาหกจิชุมชนเพือ่พัฒนาบ้านหนองดูน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที5่ ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 517740 1027906 นางกานติมา กรตเร่ียม

151 11 วสิาหกจิชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต าบลเสวยีด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที6่ ต าบลเสวยีด อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 513042 1031118 นายโกมล โสภาผล

152 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลปากฉลุย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลปากฉลุย อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 488549 1038900 นายประยูร วาสินธ์

153 13 ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที2่ ต าบลปากฉลุย อ าเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 501885 1025980 นายคณิต มีพร้ิง

154 บ้านนาสาร 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตเงาะโรงเรียนนาสาร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่0 ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 536275 972093 นายชัยยงค์ วรพันธ์

155 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลทุ่งเตา อ าเภอบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 541049 986805 นายวนัชัย มั่นเมาะ

156 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลล าพูน อ าเภอบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 543669 978576 นายณรงค์ พุม่ไม้

157 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที3่ ต าบลล าพูน อ าเภอบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 543669 978576 นายณรงค์ พุม่ไม้

158 5 ศูนย์เรียนรู้การปลูกปาล์มน้ ามันต าบลท่าชี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที4่ ต าบลท่าชี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 530018 966365 นายเลิศเชาว ์คงเนียม

159 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลควนศรี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 534567 960770 นายสมพล มากพันธ์

160 7 ศูนย์เรียนรู้การสร้างอาชีพเสริมชาวสวนยางพารา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที4่ ต าบลทุ่งเตาใหม่ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 544167 992034 นายถาวร สุขกจิ

161 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตเงาะโรงเรียนนาสาร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที4่ ต าบลเพิม่พูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 540690 974500 นายหิรัญ พนาลี

162 บ้านนาเดิม 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านนา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 536380 981874 นายสมชาย หนูยัง

163 2 กลุ่มไม้ผลต าบลบ้านนา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที4่ ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 536380 981874 นายสมพร พัฒน์จร

164 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลท่าเรือ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 529777 988507 นายจารึก ทิพย์เดช

165 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลท่าเรือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลท่าเรือ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 527973 988552 นายจารึก ทิพย์เดช
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่าย ประเภทศูนย์

166 5 แปลงเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2560 ปาล์มน้ ามัน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที2่ ต าบลท่าเรือ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 528966 977948 นายพรชัย ชูชาติ

167 6 แปลงเรียนรู้การท าการเกษตรแบบผสมผสานโครงการ9101บ้านท่าเรือใต้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลท่าเรือ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 528771 990488 นายสมหมาย แซ่ล้ิม

168 7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลทรัพย์ทวี ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที3่ ต าบลทรัพย์ทว ีอ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 526463 985297 นายกติติศักด์ิ นาคกลุ

169 8 แปลงเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2563 แปลงใหญ่เห็ดนางฟ้า ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที1่ ต าบลทรัพย์ทว ีอ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 526309 987273 นายวรีะศักด์ิ ข าคม

170 9 แปลงเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2563 แปลงใหญ่เงาะบ้านนาเดิม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที8่ ต าบลนาใต้ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 533812 984521 นางสาวสุนันทา ทิพย์น้อย

171 10 วสิาหกจิชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองหญ้าปล้อง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที2่ ต าบลนาใต้ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 536375 986709 นางอ าพันธ ์มากบุญ

172 11 แปลงเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2560 มังคุด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลนาใต้ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 534521 982738 นางพูลสิน ชุติมันต์

173 12 กลุ่มไม้ผลต าบลนาใต้ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลนาใต้ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 535728 983662 นางพัชราภรณ์ กติติวรีะนุกลู

174 13 วสิาหกจิชุมชนเพือ่ชาวสวนพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลนาใต้ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 534057 987742 นายปราโมทย์ อินทรักษ์

175 เคียนซา 1 กลุ่มปาล์มน้ ามันบ้านแหลมไผ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที1่ ต าบลเคียนซา อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 521271 977528 นายศิริ แย้มอยู่

176 2 กลุ่มอนุรักษ์ผ้ึงโพรงต าบลเคียนซา ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที4่ ต าบลเคียนซา อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 519756 972919 นายพัฒนพงษ์ ประพัฒน์

177 3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลายคลอง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที4่ ต าบลเคียนซา อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 517416 970990 นางสาวลัดดาวลัย์ ฉอ า

178 4 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงบ้านไร่ยาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่0 ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 514042 960878 นายดลใจ จันทร์พร้อย

179 5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบกหุ้น ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่3 ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 511162 960900 นายส าเริง อยู่สุข

180 6 กลุ่มเล้ียงปลาบ้านห้วยลึก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที1่1 ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 525474 957451 นางสาวติรี ช่วยเกล้ียง

181 7 กลุ่มเกษตรกรบ้านควนคีรีวงค์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที2่ ต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 521714 960035 นางปรียา จันทร์คง

182 8 จุดแลกเปล่ียนเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านไร่ไผ่ทอง ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที5่ ต าบลเขาตอก อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 526710 977121 นางวรรณา กลับแป้น

183 9 กลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ ามันต าบลเขาตอก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที4่ ต าบลเขาตอก อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 526805 979672 นายทรงชัย พัฒนะ

184 10 กลุ่มผู้ปลูกไม้ผลต าบลเขาตอก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลเขาตอก อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 0 0 นายพงษ์สิน ใจหนักดี

185 11 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว ์(ไกไ่ข่) ต าบลอรัญคามวารี ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที5่ ต าบลอรัญคามวารี อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 0 0 นายดุสิต จันทนุกลุ

186 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านประชาธรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่8 ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 511739 966044 นายสงคราม ราชธานี

187 13 กลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ ามันบ้านศรีวชิัย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที1่6 ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 497977 968165 นายบุญรินทร์ อินไชย

188 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านเสด็จ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่0 ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 500403 971764 นายจ านงค์ ประดับ

189 เวยีงสระ 1 กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราเกษตรกรท าสวนต าบลเวยีงสระ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที4่ ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 535804 955188 นายสมานมิตร นวลแกว้

190 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเวยีงสระ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 533207 956808 นายรัตตพล สุวรรณโชติ

191 3 ศูนย์เรียนรู้วถิีเกษตรตามศาสตร์พระราชา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่0 ต าบลเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 531160 942429 นายโกศล สุขเกษม

192 4 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเล้ียงหมูหลุมบ้านสวนกล้วย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่7 ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 548305 956168 นายสุวฒัน์ ดาวเรือง

193 5 กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต าบลบ้านส้อง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 543516 955333 นายบุญเล่ือง หนูช่วย

194 6 กลุ่มแปลงใหญ่ผ้ึงโพรง ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที1่2 ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 548527 949896 นายวรีะศักด์ิ ศรีสวสัด์ิ

195 7 แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มชาวสวนยาง สกย. ต.บ้านส้อง อ.เวยีงสระ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที6่ ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 541035 957514 นายวเิชียร ช่วยพิทักษ์

196 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านสวนนาตาวสัด์ิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่4 ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 542997 960279 นายรังสิต ภิรมย์

197 9 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามันต าบลคลองฉนวน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที1่2 ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 530322 941886 นายวรีะศักด์ิ ลิกขไชย

198 10 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที2่ ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 536665 943466 นางสาวเนาวรัตน์ จินา
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บัญชีศูนยเ์ครอืข่าย ศพก.

จังหวัดสุราษฎรธ์านี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่าย ประเภทศูนย์

199 11 แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านยอมงาม ต.คลองฉนวน อ.เวยีงสระ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที1่2 ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 531896 942478 นายธวชั บริเพชร

200 12 กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวงัใหญ่ จ ากดั ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที5่ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 531928 949049 นายสันติชัย ช่วยบ ารุง

201 13 ศูนย์เรียนรู้วถิีเกษตรตามศาสตร์พระราชา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 535449 952788 นายอดินันท์ เกษวชิิต

202 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเขานิพันธ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลเขานิพันธ ์อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 539781 948991 นายหัสชัย เสสน

203 15 เศรษฐกจิพอเพียงต าบลเขานิพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลเขานิพันธ ์อ าเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 544732 946012 นายอนันต์ นาคงาม

204 พระแสง 1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่การพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที2่ ต าบลอิปัน อ าเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 523443 946216 นายวเิชียร เหมทานนท์

205 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอพระแสง (เครือข่าย) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที6่ ต าบลสินปุน อ าเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 526133 938076 นายบุญน า พนารักษ์

206 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที4่ ต าบลสินปุน อ าเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 525151 943436 นายสมนึก คงเพชรกลุ

207 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านอ่างน้ าผุด ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที1่3 ต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 497077 958564 นายสุนทร ดาวเรือง

208 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอพระแสง (ศูนย์หลัก) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลไทรขึง อ าเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 510198 945236 นายสมหมาย พลอยประดับ

209 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านขอนพอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลไทรขึง อ าเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 514011 944037 นายปิยะรัก ล้ิมวงศ์

210 7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอ าเภอพระแสง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่0 ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 525323 933739 นายจิรศักด์ิ ลายสิงห์

211 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านมูลนิธิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่0 ต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 524398 922241 นายสุขสวสัด์ิ สารา

212 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านราษฎร์พัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลไทรโสภา อ าเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 508439 954926 นางฉววีรรณ ส้มเกดิ

213 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านสาคู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลสาคู อ าเภอพระแสง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 522027 947211 นางรจณา เพชระ

214 พุนพิน 1 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลท่าข้าม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที3่ ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 525449 1004959 นายสมพนธ ์ไทยบุญรอด

215 2 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลท่าสะท้อน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 529468 995947 นายธปิัตย์ เทือกสุบรรณ

216 3 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลลีเล็ด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 525010 1004959 นายสุรินทร์ เวชวมิล

217 4 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลบางมะเด่ือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลบางมะเด่ือ อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 511484 994772 นายพงษ์พัฒน์ ฤกษ์จ านงค์

218 5 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลบางเดือน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 509431 1002115 นายสุวฒัน์ จรัลศิลป์

219 6 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลกรูด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที1่ ต าบลกรูด อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 517269 987684 นายสายชล ทองดอนหับ

220 7 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลพุนพิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลพุนพิน อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 521279 1008511 นายสุรกติ นาคเสนา

221 8 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลบางงอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลบางงอน อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 508911 1002759 นายนรินทร์ จิตราภิรมย์

222 9 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลศรีวชิัย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที1่ ต าบลศรีวชิัย อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 524792 1012324 นายบุญมาก โมอ่อน

223 10 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลน้ ารอบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลน้ ารอบ อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 510734 1003657 นายพิมล เทียมยม

224 11 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลมะลวน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลมะลวน อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 516985 1013431 นายพงษ์ศักด์ิ จริงจิตร

225 12 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลมะลวน(ชุมแสง) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลมะลวน อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 515267 1012535 นายประเสริฐ วชิัยดิษฐ์

226 13 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลหัวเตย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 519540 1010460 นายยินดี เขาวงกต

227 14 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลหนองไทร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลหนองไทร อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 525010 1004959 นายนิยม โกศล

228 15 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลเขาหัวควาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลเขาหัวควาย อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 530210 999712 นายสุธน เกื้อสกลุ

229 16 ศูนย์เรียนรู้เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต าบลตะปาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 516145 980099 นายราชันย์ อินทร์สุวรรณ

230 ชัยบุรี 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลสองแพรก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลสองแพรก อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 510307 938360 นายพรัด ปานบุตร

231 2 ศูนย์เรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินในสวนปาล์มน้ ามัน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที1่ ต าบลสองแพรก อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 510611 940070 นายวจิิตร กรดนวล
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บัญชีศูนยเ์ครอืข่าย ศพก.

จังหวัดสุราษฎรธ์านี

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่าย ประเภทศูนย์

232 3 ศูนย์เรียนรู้การจัดการสวนปาล์มน้ ามัน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที2่ ต าบลสองแพรก อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 507847 940885 นายวทิยา เข็มเพชร

233 4 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน อ าเภอชัยบุรี ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที4่ ต าบลชัยบุรี อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 510845 932281 นายไพจิตร เพ็ชรค า

234 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอชัยบุรี (ศูนย์หลัก) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที8่ ต าบลชัยบุรี อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 507834 931532 นายสมคิด จ้อยสวสัด์ิ

235 6 ศูนย์เครือช่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอชัยบุรี(ปาล์มน้ ามัน) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที5่ ต าบลชัยบุรี อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 505446 933049 นายสมพร ชูนาวา

236 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ าเภอชัยบุรี(ศูนย์เครือข่าย) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที3่ ต าบลคลองน้อย อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 501750 939061 นางมณฑา บุญทองเล็ก

237 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคลองน้อย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ม.4 ต าบลคลองน้อย อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 499150 941160 นายสมหมาย บัวพรหม

238 9 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลคลองน้อย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลคลองน้อย อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 499992 935754 นายจีระกมล สุวรรณรักษ์

239 10 ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ ามัน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที2่ ต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 506616 925639 นายประมวล ทองสกลุ

240 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลไทรทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 506627 923996 นายจ าเนียร ศรีจันทร์

241 12 สหกรณ์การเกษตรไทรทอง จ ากดั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 519350 925615 นายมนตรี สิขิวฒัน์

242 วภิาวดี 1 ศูนย์การเรียนรู้ชีววถิีเพือ่การการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่2 ต าบลตะกกุใต้ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 499688 1021244 นายสวาท สุขทา

243 2 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่3 ต าบลตะกกุใต้ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 501178 1011129 นายบัญญ้ติ อาวธุ

244 3 การผสมปุ๋ย อื่นๆ หมู่ที6่ ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 493190 1020130 นายปรีชา พุดด า

245 4 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่2 ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 495279 1016996 นายณรงค์ ถุงทอง

246 5 การเพาะเห็ด อื่นๆ หมู่ที1่7 ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 495415 1022866 นางพวงรัตน์ เหรัญญะ

247 6 ศูนย์รวบรวมผักเกษตรปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที6่ ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 493246 1020079 นางบุปผา ศิริสาธติกจิ

248 7 กลุ่มปลูกทุเรียนบ้านคลองชุน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่3 ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 480690 1022385 นายพงศักด์ิ ใจซ่ือ

249 8 การท าบัญชีฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี หมู่ที1่ ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 490823 1021632 นายสนธยา ระบ าดี

250 9 การเพิม่รายได้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่ ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 0 488836 1024249 นางรัตน์ศรี วเิชียร

251 10 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที1่6 ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 486471 1026291 นายวนีัส ศึกเสือ

252 11 ทุเรียนอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที9่ ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 0 487493 1022580 นายกนกศักด์ิ บุญรัตน์

253 12 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที1่4 ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 0 492016 1019777 นายประสงค์ โตยัง

254 13 การอนุรักษ์ป่าและส่ิงแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที8่ ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 485297 1028907 นางสาวขวญัศา พืชผล

255 14 การเกษตรแบบพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 486496 1028783 นางลัดดา ทองชมภู

256 15 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว ์(การเล้ียงแพะ) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที4่ ต าบลตะกกุเหนือ อ าเภอวภิาวดี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 47 497982 1020431 นายมนตรี รามณรงค์
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