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1 เชียงราย 19 15 4 3 17 34 11 9 19 0 0 82 0 1 0 0 0 2 9 1 2 1 0 229

2 เชียงใหม่ 34 18 4 7 4 16 3 56 11 7 2 126 3 0 1 0 5 6 22 0 17 0 3 345

3 น่าน 9 9 0 0 1 26 1 25 20 1 2 42 1 6 0 0 1 1 16 1 6 0 1 169

4 พะเยา 5 4 2 0 3 15 0 17 4 1 1 51 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 108

5 แพร่ 13 8 1 3 6 11 3 7 3 1 2 42 0 1 0 0 0 1 8 0 5 1 2 118

6 แมฮ่่องสอน 4 4 2 3 5 1 7 5 7 0 0 32 1 0 0 0 0 2 6 0 1 0 0 80

7 ล าปาง 15 14 3 1 8 13 9 7 5 0 3 80 7 0 0 0 0 1 14 0 17 0 0 197

8 ล าพูน 18 13 4 3 10 9 2 40 0 0 1 44 0 0 2 0 1 3 2 0 10 0 2 164

9 ก าแพงเพชร 10 8 2 9 7 29 9 10 2 0 2 47 5 2 0 1 0 0 9 0 15 0 3 170

10 ตาก 16 11 3 0 8 6 10 23 3 0 1 29 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 118

11 นครสวรรค์ 27 16 2 1 3 49 11 3 0 0 1 72 0 0 0 1 1 0 7 0 8 2 3 207
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17 อทุัยธานี 2 2 1 2 9 19 15 5 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 95

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

1 เมืองเชียงราย 1 ผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 583166 2202175 นายกัณหา ต๊ิบจ๊ะ

2 2 สับปะรดนางแล ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลนางแล อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 592601 2211620 นายบญุเลิศ สุทธสม

3 3 ถัว่เหลือง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่21 ต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 598511 2222671 นายสมิง รินใจ

4 4 สับปะรด ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 575941 2206364 นายพิชัย แข่งขัน

5 5 ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลสันทราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 584724 2194767 นางเกษมพร เหล่าไพโรจนจ์ารี

6 6 ผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 574105 2194354 นายพงษ์ศักด์ิ ทลูอินทร์

7 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 574105 2194354 นายพงษ์ศักด์ิ ทลูอินทร์

8 8 กาแฟ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยชมภ ูอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 565062 2200553 นายพันธมิตร ดวงตะวนัจันทรา

9 9 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ม.6 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 595490 2191372 นายทกัษิณ วนัทา

10 10 ข้าวโพดหวาน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 599773 2207624 นายธรีศักด์ิ วงค์เพ็ญ

11 11 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลดอยลาน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่21 ต าบลดอยลาน อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 599466 2172704 นายยุทธ ศิรินามวงศ์

12 12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่21 ต าบลดอยลาน อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 599466 2172704 นายยุทธ ศิรินามวงศ์

13 13 ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลปา่อ้อดอนชั ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลปา่อ้อดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 595490 219372 นายสมจิตต์ มหาวงค์

14 14 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลทา่สาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 585113 2193214 นายอภชิัย นนัต๊ะรัตน์

15 15 ชาอัสสัม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่7 ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 570381 2204201 นายกมลภพ รักชาติ

16 16 ว.ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลทา่สุด ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลทา่สุด อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 47 592094 2219583 นายส าราญ จันต๊ะนาเขต

17 เวยีงชัย 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเวยีงขัย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลเวยีงชัย อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 598312 2196993 นายอัฐษฎานพุงษ์ ธรรมสาร

18 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเวยีงชัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเวยีงชัย อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 594797 2198925 นายธรีะชัย สายสุยา

19 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลผางาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 608526 2195637 นางแสงจันทร์ ปวงรังษี

20 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลผางาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลผางาม อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 609407 2202274 นางจันทร์ฉาย ใจสี

21 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเวยีงเหนอื ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเวยีงเหนอื อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 598057 2202397 จ่าสิบเอกสุกานดา ศรีวชิัย

22 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เวยีงเหนอื ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเวยีงเหนอื อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 598469 2201228 นายทรงฤทธิ์ ขันธวิงศ์

23 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเวยีงเหนอื ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลเวยีงเหนอื อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 597351 2201489 นางสุพิตร อนนัต์

24 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเวยีงเหนอื ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลเวยีงเหนอื อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 597351 2201489 นายรังสรรค์ สมจิตร

25 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลดอนศิลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 606505 2193114 นายจินดา อภวิงค์

26 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลดอนศิลา ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่17 ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 605723 2189680 นายทว ีดอนแสนเทพ

27 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเมืองชุม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเมืองชุม อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 598411 2199975 นางสาวศิริขวญั มะลิดง

28 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เมืองชุม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเมืองชุม อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 599340 2200721 นายศรยุทธ นามเมือง

29 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเมืองชุม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเมืองชุม อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย 47 600012 2199020 นายพิเชษฐ ภริะบรรณ์

30 เชียงของ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลเวยีง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 47 649829 2237956 นายประสิทธิ์ จินะราช

31 2 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนบา้นเต๋นต าบลสถาน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 47 650019 2233762 นายทว ีศรีสุข

32 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลคร่ึง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลคร่ึง อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 47 643200 2215741 นายสมเพชร ทะชัย

33 4 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวบา้นคร่ึงใต้ต าบลคร่ึง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลคร่ึง อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 47 642406 2216362 นายภธูชิย์ ทะชัย

34 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลบญุเรือง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบญุเรือง อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 47 637475 2210795 นางสายใจ พันเทพ

ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดเชยีงราย

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์
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ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดเชยีงราย

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

35 6 ศูนย์ดินปุ๋ยแก่นนครต าบลหว้ยซ้อ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่13 ต าบลหว้ยซ้อ อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 47 635485 2217920 นายสังวาลย์ พงศ์ไกรสิทธิ์

36 7 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลหว้ยซ้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยซ้อ อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 47 639474 2225289 นายมอญ นธุรรม

37 8 ศูนย์บริหารศัตรูพืช ต าบลศรีดอนชัย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 47 641533 2225679 นายต๊ิบ อิน่ค า

38 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลศรีดอนชัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 47 637326 2228691 นายอิน่ค า วชิา

39 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลริมโขง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 47 631135 2252285 นายค าก้อน ธรรมวงค์

40 เทงิ 1 ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย “ไร่นาสวนผสม” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่23 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 627615 2176699 นายประกอบ ใจผ่อง

41 2 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต าบลเวยีง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเวยีง อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 628540 2180791 นางจันทร์แปง วงศ์อารินทร์

42 3 ศูนย์เรียนรู้ การอยูร่่วมกับธรรมชาติอย่างยัง่ยืน ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลง้ิว อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 621299 2173936 นางสาวศิริวมิล กิตะพานชิย์

43 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่25 ต าบลง้ิว อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 616842 2175206 นายสมคิด ปรุะตา

44 5 ศูนย์เรียนรู้ ศจช.ปล้อง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลปล้อง อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 615428 2173394 นายเกียรติ ยัว่ยวน

45 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองข่วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 609740 2165196 นายสายเพชร ปชูัย

46 7 ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย“เกษตรอินทรีย์วถิีพอเพียง” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเชียงเค่ียน อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 601322 2165066 นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง

47 8 ศูนย์เรียนรู้กาแฟโรบสัต้า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่8 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 642452 2190287 นายภทัรพงศ์ มูลธดิา

48 9 ศูนย์การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตยางพารา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่7 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 638145 2186051 นายสมาน ขัดสุทะ

49 10 ศูนย์เรียนรู้มันฝร่ัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 634591 2178919 นายถือ ธกิาร

50 11 ศูนย์เกษตรทฤษฎใีหม่ต าบลหงาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหงาว อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 630184 2176554 นายภาคภมูิ ยองเพชร

51 12 ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย “การผลิตล าไยนอกฤดู” ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลสันทรายงาม อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 623907 2180804 นายอรุณ จินณรักษ์

52 13 ศูนย์เรียนรู้ ศดปช. ต าบลศรีดอนไชย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 613957 2168733 นายอินทอง ม้าแก้ว

53 14 ศูนย์เรียนรู้ข้าว ต.หนองแรด ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลหนองแรด อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 616351 2169364 นายสมนกึ วงิวอน

54 15 ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหนองแรด อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 47 616754 2170471 นายธนโชติ การินทา

55 พาน 1 ศพก.ต าบลสันมะเค็ด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 587016 2167713 นายสมเดช เชือ้เมืองพาน

56 2 ศพก.ต าบลแม่อ้อ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 589806 2171533 นายสมพร ทรินทร์

57 3 ศพก.ต าบลธารทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลธารทอง อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 570621 2178560 นางพัชรี วนัดี

58 4 ศพก.ต าบลสันติสุข ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 578193 2165228 นายภาคิน จันทร์ยวง

59 5 ศพก.ต าบลดอยงาม ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่4 ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 585444 2160749 นายสรวศิ ดวงวรรณา

60 6 ศพก.ต าบลเจริญเมือง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเจริญเมือง อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 579058 2167746 นายจันทร์ ศรีดี

61 7 ศพก.ต าบลม่วงค า ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 574976 2152916 นายสวสัด์ิ เชือ้เมืองพาน

62 8 ศพก.(ด้านปศุสัตว)์ไก่พื้นเมือง ต าบลม่วงค า ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่17 ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 578693 2156861 นายศรีทน เมืองมูล

63 9 ศพก.ต าบลทรายขาว ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 575013 2173180 นายประยูร ณ สุนทร

64 10 ศพก.ต าบลสันกลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 570563 2171429 นายสงบ สุกันทา

65 11 ศพก.ต าบลสันกลาง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 574204 2166437 นายปงิ ขัดบญุเรือง

66 12 ศพก.ต าบลสันกลาง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 574204 2166437 นายเสาร์ ปญัเฉลียว

67 13 ศพก.ต าบลแม่เย็น ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลแม่เย็น อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 575214 2152795 นางสาวจรรยารักษ์ นรรัตน์

68 14 ศพก.(ด้านปศุสัตว)์ไก่พื้นเมือง ต าบลเมืองพาน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 576270 2159356 นายกมล ใจยา
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69 15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.ต าบลเมืองพาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 579214 2163320 นางรัชน ีสายน้ าเย็น

70 16 ศพก.ต าบลทานตะวนั ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลทานตะวนั อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 583880 2151888 นางศิริพร บญุนวน

71 17 ศพก.ต าบลเวยีงหา้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลเวยีงหา้ว อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 47 590288 2156950 นายวทิยา ธนโชติชัชวาลย์

72 ปา่แดด 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลปา่แดด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลปา่แดด อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 604696 2154024 นายลูน นามวงค์

73 2 ศพก.ต าบลปา่แดด ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลปา่แดด อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 605279 2157775 นายชัชวาลย์ เล่มจันทร์

74 3 ศพก.ต าบลปา่แดด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลปา่แดด อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 606193 2156997 นายสุรชาติ อิน่ค า

75 4 ศพก.ต าบลปา่แงะ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลปา่แงะ อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 601635 2160946 นายสุรินทร์ ตาขัน

76 5 ศพก.ต าบลปา่แงะ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่17 ต าบลปา่แงะ อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 602745 2163136 นางพงษ์พรรณ กิติพันธ์

77 6 ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ต.ปา่แงะ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลปา่แงะ อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 599700 2166269 นางณหทยั กฤตวารี

78 7 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว ์ต าบลปา่แงะ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลปา่แงะ อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 601633 2161111 นายอุดม แสงค า

79 8 ศพก.ต าบลสันมะค่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสันมะค่า อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 605680 2151028 นายบณัฑิต ใสค าฟู

80 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม ต าบลสันมะค่า ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม หมูท่ี่2 ต าบลสันมะค่า อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 607488 2149514 นางสังกา ค าผง

81 10 ศพก.ต าบลสันมะค่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสันมะค่า อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 609545 2152817 นายด ารงค์ ศรีษะ

82 11 ศพก.ต าบลโรงช้าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลโรงช้าง อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 602337 2155269 นายศรีสวสัด์ิ เชียงโส

83 12 ศพก.ต าบลโรงช้าง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลโรงช้าง อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 600796 2155763 นายบญุเล่ือน ไชยเลิศ

84 13 ศพก.ต าบลศรีโพธิ์เงิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลศรีโพธิ์เงิน อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 601332 2148850 นางมาลี สายวงค์ค า

85 14 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ต าบลศรีโพธิ์เงิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลศรีโพธิ์เงิน อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 601722 2148481 นายสุพรรณ์ เจริญ

86 15 ศพก.ต าบลศรีโพธิ์เงิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลศรีโพธิ์เงิน อ าเภอปา่แดด จังหวดัเชียงราย 47 603951 2148721 นายสุค า เครือราษ

87 แม่จัน 1 ศพก.ต าบลแม่จัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย 47 592413 2227499 นายบญุศรี ค าหลวงแวน่

88 2 ศพก.ต าบลจันจวา้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลจันจวา้ อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย 47 602175 2239221 นายเสกสรร ปนัเขือ่นขัติ

89 3 ศพก.ต าบลแม่ค า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่8 ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย 47 586576 2239523 นายวเิชียร กันทะวงั

90 4 ศพก.ต าบลปา่ซาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลปา่ซาง อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย 47 587689 2232895 นายส าราญ บญุวฒันา

91 5 ศพก.ต าบลสันทราย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย 47 591953 2231287 นางทกัษิณา อรินต๊ะทราย

92 6 ศพก.ต าบลทา่ข้าวเปลือก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลทา่ข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย 47 611347 2232376 นายสมศักด์ิ จักรแก้ว

93 7 ศพก.ต าบลปา่ตึง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลปา่ตึง อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย 47 587879 2226650 นายศรีใจ ยืนยงแสน

94 8 ศพก.ต าบลแม่ไร่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลแม่ไร่ อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย 47 589119 2239615 นายประเสริฐ อุประ

95 9 ศพก.ต าบลจันจวา้ใต้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลจันจวา้ใต้ อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย 47 597056 2238099 นางสังเวยีน ปรารมภ์

96 10 ศพก.ต าบลจอมสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลจอมสวรรค์ อ าเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย 47 597116 2232330 นายสมชาย สุเลียมมา

97 เชียงแสน 1 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถัว่เหลือง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่ ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 47 612931 2250353 นายเอกราช สังฆวดี

98 2 ศูนย์ข้าวชุมชน ปา่สัก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลปา่สัก อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 47 603894 2242345 นายเสาร์ ค าแดง

99 3 ศูนย์ผลิตสับปะรด ปา่สัก ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลปา่สัก อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 47 607848 2244220 นายสวสัด์ิ เครือสาร

100 4 ศุนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่ ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 47  ุ622247 2244317 นายสถิต อาจศัตรู

101 5 ศูนย์ศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 47 623240 2240151 นายสมคิด ทาโม

102 6 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 47 602854 2245628 นายคัชรพงษ์ ราชคม
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103 7 ศูนย์ข้าวชุมชน แม่เงิน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 47 626235 2245861 นายวสันต์ แก้วมา

104 8 ศูนย์ข้าวชุมชน โยนก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 47 613942 2235611 นายบญุยืน ยางยุทธ

105 แม่สาย 1 ศพก.ต าบลแม่สาย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่108 หมู ่1 ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย 47 593482 2260883 นายบญุรัตน ์ค าเงิน

106 2 ศพก.ต าบลหว้ยไคร้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่74 หมู ่3 ต าบลหว้ยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย 47 592862 2243185 นายลือชัย ปวงค า

107 3 ศพก.ต าบลเกาะช้าง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่144/1 ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย 47 597810 2260038 นายยงยุทธ อินต๊ะจาย

108 4 ศพก.ต าบลโปง่ผา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่77 หมู ่10 ต าบลโปง่ผา อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย 47 593614 2252677 นายชัชวรินทร์ ปฏเิสน

109 5 ศพก.ต าบลศรีเมืองชุม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่83/1หมู ่5 ต าบลศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย 47 600986 2255155 นายอุดร ฉิมสุข

110 6 ศพก.ต าบลบา้นด้าย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่33/1หมู ่4 ต าบลบา้นด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย 47 596679 2245884 นายสิงหท์อง จีระยา

111 7 ศพก.ต าบลโปง่งาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่43 หมู ่9 ต าบลโปง่งาม อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย 47 592938 2245623 นายถวลิ สุริยะ

112 แม่สรวย 1 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่17 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 557739 2174736 นางอัมพร มหาวฒิุ

113 2 ปลาบอ่ดินเชิงพานชิย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 555664 2173568 นางสาวปยินนัท ์ค าจีนะ

114 3 เพาะเล้ียงกบนา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 557077 2173109 นายอนพุงษ์ ปญัญา

115 4 จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลปา่แดด อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 549521 2171325 นายทวฤีทธิ์ ไชยรังษี

116 5 กาแฟดอยหลวง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่2 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 554345 2169993 นายเมธา ทาต๊ิบ

117 6 เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 553729 2170666 นายเสวยีน อินทวี

118 7 ปศุสัตวแ์ละประมง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 555905 2169715 นายสมทนิ ดวงแก้ว

119 8 แปลงใหญ่ล าไย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่7 ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 548403 2167215 ร้อยต ารวจตรีณรงค์ สุขพันธ์

120 9 หมอดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลทา่ก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 549887 2158421 นายสุขสมบญุ พรหมโลกา

121 10 พืชผสมผสานพื้นที่สูงแม่สรวย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลทา่ก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 535988 2154743 นางสาวสุนสิา สีจะ

122 11 กาแฟดอยหมอก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่26 ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 558458 2191378 นายบญัชา คีรีคามสุข

123 12 ชาอัสสัมวาวี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่1 ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 549898 2204578 นายเฉลิม บรรเลง

124 13 กาแฟอาราบกิ้าดอยล้าน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่4 ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 553706 2185569 นายอิสรพงษ์ ศรีตอน

125 14 กาแฟอาราบกิ้าบา้นใหม่พัฒนา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่25 ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 555278 2172165 นายนกิร โซคา

126 15 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 551134 2164247 นางภาวดิา กันธมิา

127 16 พืชผักปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 551000 2165000 นายลิตร สมบรูณ์

128 17 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 47 549236 2153766 นายอัษฏาวธุ ธมิัน

129 เวยีงปา่เปา้ 1 ศพก.เครือข่ายต าบลสันสลี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หมูท่ี่12 ต าบลสันสลี อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 554009 2145491 นางทองใบ สันอุดร

130 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต าบลเวยีง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 552656 2140996 นายประเสริฐ เทพวนั

131 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลเวยีง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 554391 2138543 นายศิริพงค์ ดีโก๋

132 4 ศพก.เครือข่ายต าบลเวยีง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลเวยีง อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 553268 2140101 นายชัยณรงค์ อนศัุกดิกุล

133 5 ศพก.เครือข่ายต าบลบา้นโปง่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลบา้นโปง่ อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 552619 2135183 นายสุเมธ ชัยอินทร์

134 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลบา้นโปง่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลบา้นโปง่ อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 552564 2135468 นายดวงดี วชิาค า

135 7 ศพก.เครือข่ายต าบลปา่ง้ิว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลปา่ง้ิว อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 555751 2131700 นายทวศัีกด์ิ ไหวคิด

136 8 ศพก.เครือข่ายต าบลปา่งิว (อุย๊หม่อนฟาร์ม) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลปา่ง้ิว อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 553981 2134141 นางสาววรุณี ไขศรี
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บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดเชยีงราย

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

137 9 ศพก.เครือข่ายต าบลแม่เจดีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 555263 2122798 นายองอาจ ศรียานะ

138 10 ศพก.เครือข่ายต าบลแม่เจดีย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่15 ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 552279 2127096 นายชูชาติ กันทาเดช

139 11 ศพก.เครือข่ายต าบลแม่เจดีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 553982 2122269 นายเสฐียรภคั นวลกา

140 12 ศพก.เครือข่ายต าบลแม่เจดีย(์ชาอินทรีย)์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่13 ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 543620 2113872 นายจันทร์แดง สุลัยยะ

141 13 ศพก.ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 552235 2116690 นายบญุธรรม ปองดอง

142 14 ศพก.เครือข่ายต าบลแม่เจดีย์ใหม(่กาแฟอินทรีย)์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่7 ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย 47 539126 2110811 นายอภรุิณ ค าปิ่นค า

143 พญาเม็งราย 1 ศพก.เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนพญาเม็งราย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่19 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย 47 616198 2199469 นายเสาร์ค า สายธวิงค์

144 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมทฤษฏใีหม่พญาเม็งราย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย 47 707736 2273674 นายทรงธรรม กุณาวงศ์

145 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเหด็ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย 47 615780 2199637 นายวโิรจน ์รักษาดี

146 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงข้าวอินทรีย์พญาเม็งราย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย 47 619966 2183613 นายสมชาย อาภยักาวี

147 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการผลิตล าไยคุณภาพดี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่13 ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย 47 590705 5194595 นายสมชาย ยอดยา

148 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงข้าวอินทรีย์พญาเม็งราย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย 47 625773 2200652 นายอดิศักด์ิ วาททีอง

149 7 ศูนย์ช้าวชุมชน ม.9 เม็งราย พญาเม็งราย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย 47 625507 2200786 นายผล กันฤทธิ์

150 8 เศษฐกิจพอเพียงพญาเม็งราย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย 47 628656 2204239 นางขนษิฐา มะโนสมบติั

151 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการผลิตมะม่วงคุณภาพดีพญาเม็งราย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลตาดควนั อ าเภอพญาเม็งราย จังหวดัเชียงราย 47 627653 2209278 นายชโลธร พัฒนท์วกีิจ

152 เวยีงแก่น 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ศจช. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 659133 2224375 นายประภาส กันค า

153 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 659389 2230729 นายชวลิต บญุทนั

154 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 658879 2224894 นายสถิตย์ เตรียมทะนะ

155 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ต าบลปอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 654801 2212536 นายตา แสงงาม

156 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) บา้นปางปอ ต าบลปอ ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 19.887 100.4029 นายสมจิตร ตาพิชัย

157 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) แหล่งเรียนรู้การเล้ียงสัตว ์ต าบลปอ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 19.976 100.4804 นางสาวบวัแสง อุน่ต้าว

158 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) หมู5่ ต าบลปอ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 655333 2213823 นายสิทธพิงษ์ ลือชา

159 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ต าบลหล่ายงาว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 656785 2222407 นายอ านวย อินเทพ

160 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ศดปช. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 657311 2223016 นายอ านวย อินเทพ

161 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) เกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 657226 2222984 นายสมบติั บดุดี

162 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ต าบลทา่ข้าม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทา่ข้าม อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 657061 2218495 นายสถิต แก้วสุข

163 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสนค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) องุ่นไร้เมล็ด ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลทา่ข้าม อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย 47 656055 2214327 นายปนั สมควร

164 ขุนตาล 1 การแปรรูปล าไย ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่15 ต าบลต้า อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 627823 2192723 นางใฮแก้ว รักพ่อ

165 2 การผลิตชาขุนหว้ยต้า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่3 ต าบลต้า อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 623141 2147262 นายสมพร ลาดตะนะ๊

166 3 การผลิตชาขุนหว้ยปา่ตาล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่1 ต าบลปา่ตาล อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 635213 2526741 นายแสงทดิ สิงหแ์ก้ว

167 4 การผลิตไผ่ขุนหว้ยหอ้ม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่13 ต าบลปา่ตาล อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 634580 2197848 นายวรีวชิญ์ มรกต

168 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลปา่ตาล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลปา่ตาล อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 632328 2198048 นายแต่ง วไิล

169 6 การผลิตข้าวและเกษตรทฤษฎใีหม่ (สวนมะพร้าวน้ าหอมลุงอินทร์) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลปา่ตาล อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 632174 2194229 นางสิดาพร สมคะเน

170 7 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลปา่ตาล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลปา่ตาล อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 630080 2194784 นายประหยัด รักประชา
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171 8 การผลิตข้าวและเกษตรทฤษฎใีหม่ (ก ากึดหลวงฟาร์ม) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่19 ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 632120 2208780 นายก้องภคั เภารัตน์

172 9 การผลิตล าไยขุนหว้ยน้ าแพร่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่19 ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 626324 2257412 นายก้องภคั เภารัตน์

173 10 การผลิตกาแฟดอยพญาพิภกัด์ิ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่13 ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 625163 2215475 นายอาทติย์ อนสุรณ์ศิลปะ

174 11 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยต าบลยางฮอม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 636609 2207677 นายสมบรูณ์ พรมปญัญา

175 12 การผลิตข้าวและเกษตรทฤษฎใีหม่ (บา้นสวนอุน่รัก) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 636535 2206806 นายสุนทร พรมโลกา

176 13 การผลิตข้าวและเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 47 635431 2251646 นางกานติมา เทพสาร

177 แม่ฟ้าหลวง 1 ศพก.ต าบลเทอดไทย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 47 563894 2246787 นายอภสิิทธิ์ ปอดอแก้ว

178 2 ศพก.ต าบลเทอดไทย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 47 566814 2240907 นายพีรณัฐ แสงยอด

179 3 ศพก.ต าบลแม่สลองใน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่20 ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 47 558241 2244117 นายประเสริฐ แซ่จาง

180 4 ศพก.ต าบลแม่สลองใน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่27 ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 47 567080 2239115 นายชาญชัย เหนอืบวรสกุล

181 5 ศพก.ต าบลแม่สลองใน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่7 ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 47 578937 2233434 นายรัฐศาสตร์ ม่อนแสนใจ

182 6 ศพก.ต าบลแม่สลองใน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่18 ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 47 559496 2235576 นายสุรศักด์ิ เลเชกุ

183 7 ศพก.ต.แม่สลองนอก (ศจช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 47 567161 2227488 นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล

184 8 ศพก.ต าบลแม่สลองนอก ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่1 ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 47 564648 2228541 นางเหยียงซุน แซ่หลี

185 9 ศพก.ต าบลแม่สลองนอก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 47 570477 2226989 นายโสภณ ชีวนิประภาศรี

186 10 ศพก.ต.แม่ฟ้าหลวง (ศดปช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่13 ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 47 579854 2238713 นายอาแท มาเยอะ

187 แม่ลาว 1 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผักต าบลดงมะดะ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6,10 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 47 572856 2180860 นายปยุ โปทาอุด

188 2 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟดอยมะค่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 47 571401 2181523 นายสุภจิณห ์ค าสมุทธ

189 3 กลุ่มผู้ปลูกพืชผักสวนภตูาด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 47 568182 2186136 นางสาวรจนา เขือ่นขันธ์

190 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานนัง่เพลินมานพฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 47 476423 2183604 นายมานพ ค านอ้ย

191 5 ศูนย์เรียนรู้สวนเอเดนเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 47 480046 2182987 นายวชิัยเจริญ แสนชัยรุ่ง

192 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นต้นยาง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลบวัสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 47 578910 2189139 พันจ่าอากาศเอกยอดชาย ทพิย์สุวรรณ

193 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นสันปเูลย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบวัสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 47 577700 2191457 นายจ ารัส ค าแก่น

194 8 ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนบา้นโปง่มอญ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลปา่ก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 47 573428 2188215 นายสาวติร แสนใส

195 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลโปง่แพร่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลโปง่แพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 47 570970 2189693 นายยอดชาย ถุหลงเฟีย

196 10 ศูนย์เกษตรผสมผสานต าบลโปง่แพร่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโปง่แพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย 47 571493 2191412 นายจันทร์ธมิา ปญัโญแสง

197 เวยีงเชียงรุ้ง 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่94 ม.3 ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 607955 2209636 นายสิงหค์ า วนัดี

198 2 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตวบ์า้นเหล่า ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 608674 2212792 นายสุรชัย มณีวรรณ

199 3 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตวบ์า้นเหล่า หมูท่ี่ 6 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 6E+06 2214493 นายประสงค์ อุน่ต๊ิบ

200 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตวบ์า้นทุ่งก่อ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 608347 2210191 นายอัครพล วนัดี

201 5 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน (เครือข่าย) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 608931 2212763 นายพรมมา วนัดี

202 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 603124 2207865 นายเฉลิมชัย ค าจ้อย

203 7 ศพก.ต าบลดงมหาวนั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่91 ม10 ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 604841 2216867 นายบญุชวน มลัยโย

204 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นปา่เลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ม.3 ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 608377 2113726 นายสมัย สาวงษา
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โซน x y
ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขา่ย ศพก.

จังหวัดเชยีงราย

ล าดับ อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขา่ย ประเภทศูนย์

205 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตวบ์า้นสันไทรงาม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 605236 2214761 นายอินทร์ทร นยัต๊ิบ

206 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่5 ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 605169 2214673 นางอรุณี ไชยสาร

207 11 ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักอ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลดงมหาวนั อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 605703 2221269 นางสาววไิลพร ปู่บตุรชา

208 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นประชาร่วมใจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลปา่ซาง อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 618221 2216740 นายหมัน้ ถาค า

209 13 ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตวบ์า้นหว้ยหา้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลปา่ซาง อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 615576 2214963 นายต๊ิบ บั้งเงิน

210 14 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลปา่ซาง อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 617427 2215888 นายสิทธนินท ์สุริค า

211 15 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน (หลัก) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลปา่ซาง อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย 47 617427 2215888 นายอนณั ศรีพรม

212 ดอยหลวง 1 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสวนทเุรียนกาญจนสุนทร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 609354 2223053 นายสมพงษ์ กาญจนสุนทร

213 2 ศพก.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 610466 2220413 นายอานนท ์สืบพลาย

214 3 ศพก.ศูนย์จัดการดินปุ๋ย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 611064 2221152 นายอานนท ์สืบพลาย

215 4 ศพก.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 612565 2223608 นายเด่น ช่างขน

216 5 ศพก.การผลิตข้าวปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 611064 2221152 นายอานนท ์สืบพลาย

217 6 ศพก.ยางพารา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่5 ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 610692 2222024 นางสาวรุ่งอรุณ ไขยสีหา

218 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 5 บา้นปา่ลัน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 610155 2220025 นายอานนท ์สืบพลาย

219 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร บา้นปา่ลัน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลปงนอ้ย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 610155 2220025 นายอานนท ์สืบพลาย

220 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 615960 2226779 นางสาวนธิวิรารักษ์ ก้างยาง

221 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบา้นแม่เรียบ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 622080 2222732 นายวฒันพงษ์ อุน่กันทา

222 11 ศพก.แปลงใหญ่ถัว่เหลือง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 621741 2223618 นายสุข ค าเงิน

223 12 ศพก.ทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 620909 2222504 นางนติยา ปญัญาค า

224 13 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 615916 2226538 นายเดชา แซดู

225 14 ศพก.เล้ียงโคเนือ้แพะเนือ้ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 621282 2222923 นายต๊ิบ บญุทา

226 15 ศพก.การเล้ียงแพะเนือ้แพะนม ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 614956 2227985 นายก าพล ศรีสะอาด

227 16 ศพก.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองปา่ก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 613981 2230829 จ่าสิบต ารวจประสิทธิ์ ไชยอินถา

228 17 ศพก.มันส าปะหลัง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลหนองปา่ก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 616769 2228355 นายจันทร์แก้ว ก้างยาง

229 18 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงโคขุน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลหนองปา่ก่อ อ าเภอดอยหลวง จังหวดัเชียงราย 47 616492 2231835 นายหนพูาร ธนรัูกษ์
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โซน x y

1 เมืองเชียงใหม่ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลสุเทพ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่3 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 47 493734 2075047 นายพิสิทธิ ์เกตุดี

2 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านท่าข้าม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 47 494840 2072563 นายสมอาจ ค ามะยอม

3 3 ศูนย์ผลิตปุ๋ยหมักชุมชนต าบลท่าศาลา ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที2่ ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 47 503799 2075219 นายมานพ หวงสุวรรณกร

4 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหนองป่าคร่ัง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที3่ ต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 47 504621 2076930 นางสาวกลุธดิา ทิพวงศ์

5 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านป่าข่อยใต้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 47 498447 2085352 นายทองอินทร์ กติีสิทธิ์

6 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรการผลิตหนอนโปรตีนครบวงจร ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที2่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 47 497541 2085502 นายชาญชัย ใจเที่ยง

7 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านท่าร้องขี้ควาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 47 498223 2084487 นายองอาจ ใจแกว้

8 จอมทอง 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านแท่นค า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 467246 2035660 นายอินศร ยศถามี

9 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเมืองกลาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่1 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 463378 2042446 นายนิติ เที่ยงจันตา

10 3 ศูนย์เรียนรู้การผลิตล าไยบ้านกู่ฮ่อสามัคคี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่1 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 462926 2043542 นายเกรียงศักด์ิ ยาโน

11 4 ศูนย์เรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพบ้านตาดมื่น ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่6 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 462481 2041791 นายแดน กนุาธรรม

12 5 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดในโรงเรือนบ้านใหม่อังครักษ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่5 ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 465108 2040187 นายมานะ สนธทิรัพย์

13 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านท่าศาลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 467760 2036950 นางอ าไพ พรมทา

14 7 ศูนย์เรียนรู้การผลิตไม้ผลบ้านแท่นดอกไม้ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที6่ ต าบลสบเต๊ียะ อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 466276 2029821 นายสุชาติ สุวิ

15 8 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลสบเต๊ียะ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที8่ ต าบลสบเต๊ียะ อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 465348 2024758 นายเฉลิม กองไชย

16 9 ศูนย์เรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพบ้านนากบ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 460369 2019778 นายชาตรี อักเบอร์

17 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านแปะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 457914 2017054 นายสวสัด์ิ มัชฌิมมา

18 11 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเครือข่ายต าบลแม่สอย ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที1่5 ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 463734 2021350 นายช านาญ กรมหลวง

19 12 ศูนย์เรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพนอกฤดูบ้านใหม่สารภี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที4่ ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 465323 2019675 นายภากร มาทาเม

20 แม่แจ่ม 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลช่างเค่ิง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่0 ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 47 436769 2047229 นายชุมพล กาวนิ่าน

21 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลช่างเค่ิง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่5 ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 47 431682 2048725 นายสมบูรณ์ บุญเกดิ

22 3 ศูนย์เรียนรู้การจัดการเศษวสัดุทางการเกษตรต าบลท่าผา อื่นๆ หมู่ที6่ ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 47 431215 2053009 นายวเิชียร จ าปาดี

23 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 47 426799 2041895 นายบุญมา แหลมคม

24 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลแม่ศึก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลแม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 47 431215 2053009 นางอรนุช กาพย์ไชย์

25 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านแม่วาก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 47 436279 2060933 นายอุทิศ สมบัติ

26 7 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรบนพืน้ที่สูง อื่นๆ หมู่ที9่ ต าบลปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 47 408673 2037619 นายนิพนธ ์เกษมเลิศตระกลู

27 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนต าบลกองแขก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 47 436058 2039119 นายพล สมหมาย

28 เชียงดาว 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเชียงดาว(ไม้ผล) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที9่ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 498681 2139512 นายอุดร โถเหลือง

29 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเชียงดาว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่4 ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 491520 2146840 นายถวลิ ศรีเงิน

30 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเมืองนะ(เกษตรทฤษฏีใหม่) ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที8่ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 487579 2180624 นางนิศษชล อภัยวงศ์

31 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเมืองงาย(ปุ๋ย) ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที2่ ต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 495967 2151150 นายพงษ์พัฒน์ โล่ห์สุวรรณ

32 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเมืองงาย(ไม้ผล) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่ ต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 496401 2156381 นายวจิิตร เกี๋ยงอ าภา

33 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเมืองงาย(เกษตรอินทรีย์) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 497083 2153764 นายธรีวฒัน์ เส้ือมา

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่ำย ประเภทศูนย์ ที่อยู่
พิกัด

ชื่อเกษตรกร

บัญชีศูนยเ์ครอืข่ำย ศพก.

จังหวัดเชียงใหม่
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่ำย ประเภทศูนย์ ที่อยู่

พิกัด
ชื่อเกษตรกร

บัญชีศูนยเ์ครอืข่ำย ศพก.

จังหวัดเชียงใหม่

34 7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลเมืองงาย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที4่ ต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 496543 2150676 นายสมบูรณ์ กนัทา

35 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลแม่นะ(ประมง) ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที2่ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 0 0 นางกาญจนา กนัทา

36 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลแม่นะ(กระเทียม) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที7่ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 496844 2134246 นายวสันต์ จันทร์แกว้

37 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลแม่นะ(กาแฟ) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที9่ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 499863 2131553 นายศรัญ สีเขียว

38 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลแม่นะ(ชา) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที1่1 ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 488035 2136128 นายณัฐพัชร์ ศิริปัญญา

39 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลแม่นะ(กระเทียมและพริก) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที8่ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 499442 2133577 นายอินสอน หล้ายี่

40 13 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลแม่นะ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที3่ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 493970 2137439 นางศรัณยา กติติคุณไพศาล

41 14 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลแม่นะ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที3่ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 493970 2137439 นางศรัณยา กติติคุณไพศาล

42 15 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเมืองคอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 470171 2144033 นายประสิทธ ิศรีนวล

43 16 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลปิงโค้ง(ปศุสัตว)์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที8่ ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 505258 2156149 นายสิทธพิงษ์ บุญยรักษ์

44 17 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลปิงโค้ง(ไม้ผล) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที4่ ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 56057 2149220 นายเชิดชาย เพชรอักษร

45 18 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลปิงโค้ง(ไม้ผล) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที7่ ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 506771 2162918 นายสมาน ธรรมวงศ์

46 19 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลปิงโค้ง(ไม้ผล) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 502312 2154142 นายแสงฟ้า ชนกเศรณี

47 20 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลทุ่งข้าวพวงไม้ผล) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 47 496249 2161196 นายดิเรก มณีจันทร์

48 ดอยสะเกด็ 1 ศพก.ต.เชิงดอย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 515014 2088248 นายเจริญ ยกค าจู

49 2 ศพก.ต.สันปูเลย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่5 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 507610 2079671 นายทองค า เครือเถาว์

50 3 ศจช.ต.ลวงเหนือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 513225 2087723 นายสุธน บัวเย็น

51 4 ศพก.ต.ป่าป้อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 515811 2081125 นายสมถวลิ ปวงจักร์ทา

52 5 ศพก.ต.สง่าบ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 513111 2083227 นายเกษม พานวนทิศ

53 6 ศพก.ต.ตลาดขวญั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 508859 2083261 นายอ านวย แกว้ค าดี

54 7 ศพก.ต.ส าราญราษฎร์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 510235 2079883 นายบุญเฉลิม ผลช านัญ

55 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลแม่คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 511779 2078358 นายอดุลย์ เตชะ

56 9 ศพก.ต.ตลาดใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 512318 2080717 นายทรงพล เขตคาม

57 10 ศพก.ต.แม่ฮ้อยเงิน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที2่ ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 515868 2079125 นายสมาน ดวงสม

58 11 ศพก.ต.แม่โป่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 519788 2083481 นายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์

59 12 ศพก.ต.ป่าเมี่ยง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 524775 2096166 นางชนิญชิดา ยังแสง

60 13 ศูนย์เรียนรู้กาแฟเทพเสด็จ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที4่ ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 539688 2093790 นายสุวรรณ เทโวขัติ

61 14 ศูนย์เรียนรู้ผ้ึงโพรง ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที5่ ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 47 536538 2093402 นางสาวอชิรญา ชนะเลิศ

62 แม่แตง 1 วสิาหกจิเครือข่ายแม่แตงปลอดสารพิษเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 494040 2113884 นายจันทร์ นาละต๊ะ

63 2 แปลงใหญ่ข้าวต าบลแม่แตง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 492973 2115721 นายนิคม ชมเพ็ชร

64 3 ศบ.กต. ขี้เหล็ก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 493705 2107704 นายวเิชียร ไชยเลิศ

65 4 วสิาหกจิกลุ่มรวมใจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 501310 2116466 นางจันทร์แสง พิทักษ์

66 5 วสิาหกจิชุมชนกล้วยหอมเมืองแกน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่ ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 501396 2116869 นางศรีนวล ทองเหลือง
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จังหวัดเชียงใหม่

67 6 แปลงใหญ่ล าไย ต าบลแม่หอพระ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 505212 2115102 นายสมจิตร์ อัตรา

68 7 แปลงใหญ่ ถั่วเหลือง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที9่ ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 484932 2106987 นายบุญทา มะณี

69 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลสบเปิง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 485004 2111245 นายสอาด ดอนแกว้

70 9 วสิาหกจิชุมชนวถิีเกษตรพอเพียง ต าบลสบเปิง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 479141 2112716 นายกฤษณพันธ ์รุ่งเรืองสุข

71 10 แปลงใหญ่ล าไย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 นายเกตุ ทองกอ้น

72 11 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มพึน่ตนเอง บ้านแพะ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 นายสมศักด์ิ กนัยะต๊ิบ

73 12 วสิาหกจิชุมชนแม่บ้านสันป่ายาง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที2่ ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 485808 2106355 นางจ าลอง อินชัย

74 13 แปลงใหญ่ กระเทียม ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที3่ ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 47 นายสมยศ ใจบุญ

75 แม่ริม 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร ต าบลริมใต้ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที5่ ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 47 497249 2090164 นายชรินทร์ จินา

76 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร ต าบลสันโป่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 47 494608 2096471 นายวมิล สุวรรโณ

77 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร ต าบลขี้เหล็ก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 47 494861 2102641 นายปริญญา สวนดี

78 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร ต าบลสะลวง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที3่ ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 47 497834 2090786 นายสิรวชิญ์ สาลิประเสริฐโชค

79 5 ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 47 490930 2097712 นายนิกร แจ้งแสง

80 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร ต าบลแม่แรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่0 ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 47 492350 2092944 นายประสงค์ ค าอยู่

81 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร ต าบลโป่งแยง ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที3่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 47 478086 2088641 นายอินทูล จันทกจิ

82 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร ต าบลแม่สา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที3่ ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 47 495965 2088683 นายณัฐวฒิุ สอนน า

83 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร ต าบลดอนแกว้ ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที4่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 47 496771 2088355 นายชาญชัย ใจเที่ยง

84 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตการเกษตร ต าบลเหมืองแกว้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที6่ ต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 47 499280 2081987 นายนิมิตร ขยัน

85 สะเมิง 1 ศพก.สะเมิงใต้ (นภ-ภูผา) ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที1่0 ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 474781 2084920 นายจักริน กาวนินะ

86 2 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 469124 2085595 นายประสิทธิ ์อินตา

87 3 กลุ่มปลูกผักโครงการหลวง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที1่ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 469120 2084724 นายพันธ ์สิมะวงค์

88 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนโป่งกวาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 471350 2099450 นายสง่า กะธโิต

89 5 ศพก. เครือข่ายบ้านแม่ปะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 472435 2096348 นายบุญทอง อินทะวนั

90 6 กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 471148 2096755 นายประจวบ หล้าใจ

91 7 วสิาหกจิชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปชา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่ ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 454008 2085204 นางพรรณี ขันเลข

92 8 ศดปช.บ้านปางเติม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 465826 2094899 นายนายยิ่ง กล่ินอบ

93 9 วสิาหกจิชุมชนแปรรูปหญ้าหวาน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที2่ ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 459289 2092356 นางละออง ศรีวรรณะ

94 10 ศพก. (ศูนย์เครือข่าย) ต าบลแม่สาบ ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที8่ ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 467184 2097050 นายศรีไพร นิยะรัตน์

95 11 ศพก.บ่อแกว้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 454293 2082083 นายธนิน ยี่โท

96 12 วสิาหกจิชุมชนแปลงใหญ่สตรอเบอร่ี ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที5่ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 454252 2082130 นายธนิน ยี่โท

97 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 454543 2084189 นายบุญส่ง อิสราธปิัตย์

98 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านแม่ยางห้า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที4่ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 454008 2085204 นายมนตรี หม่อแปล่

99 15 วสิาหกจิชุมชนปลูกและแปรรูปถั่วลิสง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที8่ ต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 455179 2099083 นายบัวเรียว สานุวติร์
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100 16 กลุ่มเกษตรกรผลิตพืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที7่ ต าบลยั้งเมิน อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ 47 458573 2100547 นายจรัล ดิหน่อโพ

101 ฝาง 1 ศูนย์เครือข่ายการผลิตสารชีวภัณฑ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที8่ ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 520157 2202617 นายแกว้ เทพมา

102 2 ศพก.เครือข่ายด้านเศรษฐกจิพอเพียง อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 521012 2201645 นายอดุลย์ บุญทา

103 3 ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่ ต. ม่อนปิ่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 516095 2200839 นายบุญเลิศ จันทร์สุวรรณ

104 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลแม่งอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่2 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 516921 2188590 นางอุษา แซ่ม้า

105 5 ศพก.พุทรา ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที8่ ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 513198 2190125 นายพิสันต์ิ จันทิมา

106 6 ศพก.พุทรา ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที8่ ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 513198 2190125 นายพิสันต์ิ จันทิมา

107 7 ศพก. ล้ินจี่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่2 ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 517289 2193933 นางนงคราญ เทเวศร์วรกลุ

108 8 ศพก. เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่7 ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 516607 2195729 นายพงศดิษฐ แกว้ประเสริฐ

109 9 ศูนย์เรียนรู้ ศบกต. เทศบาลต าบลสันทราย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 522607 2196758 นายชาญ อินขัติ

110 10 ศพก.มันเทศ ต าบลสันทราย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที1่1 ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 522616 2198537 นายสมพงค์ ญาณะวงษา

111 11 ศพก.มะม่วงต าบลแม่คะ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที5่ ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 522890 2191091 นายบุญส่ง ไคร้วงค์

112 12 ศพก. เศรษฐกจิพอเพียง ต. แม่คะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 519935 2193257 นายโกมล ศิริวงค์

113 13 ศพก. ล าไย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที6่ ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 523165 2185871 นายนิพนธ ์จอมปิ่นทอง

114 14 ศพก. ส้ม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที4่ ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 516466 2204526 นายภาคิณ พันธพุิน

115 แม่อาย 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านดอนชัยใต้(สวนลุงทอง) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 47 528490 2214891 นายจันทร์แกว้ กาอินทร์

116 2 ศจช.ต าบลแม่อาย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่1 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 47 530394 2212846 นางพัชริดา สรรพจารย์

117 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านศรีบุญเรือง ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที1่3 ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 47 526230 2207927 นายนิคม ตันจิน๊ะ

118 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง น้อง ฟองมูล ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที2่ ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 47 528485 2205424 นายน้อง ฟองมูล

119 5 ศจช.บ้านใหม่พัฒนา ต าบลสันต้นหมื้อ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่1 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 47 528504 2206876 นายบุญมี สาระวรรณา

120 6 ศดปช.ต าบลสันต้นหมื้อ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที3่ ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 47 527741 2205665 นายบุญส่ง ใจค า

121 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านฮ่างต่ า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 47 534738 2211568 นายกฐิน ปันดอนตอง

122 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง รู้คิด รู้ท า บ้านห้วยน้ าเย็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 47 540772 2217053 นายนายร่ืน พ่วงพลับ

123 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านป่ากอ๊ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 47 531996 2202372 นางจุรีย์วรรณ พรหมเสน

124 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิชุมชนเชิงคุณธรรมบ้านหลวง(วสิาหกจิชุมชนเพาะเห็ดต าบลบ้านหลวง) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที1่ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 47 530814 2202087 นางตวงพร โปธิ

125 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง จันทร์ทิพย์ เทพมา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลมะลิกา อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 47 534387 2215122 นายจันทร์ทิพย์ เทพมา

126 พร้าว 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลเวยีง อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 521917 2141094 จ่าสิบเอกสันติ มูลวงค์

127 2 ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากดั ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ หมู่ที4่ ต าบลเวยีง อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 520333 2141507 นายนิกร ทะกลกจิ

128 3 ศูนย์เรียนรู้นาแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลเวยีง อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 520445 2141644 นายนิกร ทะกลกจิ

129 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านป่าจี้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที2่ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 520608 2140678 นายคณิต ตันติวา

130 5 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไม้ผลเพือ่การส่งออกอ าเภอพร้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที6่ ต าบลป่าตุ้ม อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 522242 2141532 นางบุญศรี อรุณศิโรจน์

131 6 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพเพือ่การส่งออก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที4่ ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 522242 2148928 นายเจริญ คุ้มสุภา

132 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสันทราย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 520346 2146465 นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ

16



โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่ำย ประเภทศูนย์ ที่อยู่

พิกัด
ชื่อเกษตรกร

บัญชีศูนยเ์ครอืข่ำย ศพก.

จังหวัดเชียงใหม่

133 8 ศูนย์เรียนรู้การท านาเปียกสลับแห้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที7่ ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 519015 2144907 นายสุพรรณ เปราะนาค

134 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 516049 2142446 นางจิรภา จันทร์ชื่น

135 10 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตล าไยคุณภาพต าบลน้ าแพร่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที7่ ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 515602 2139369 นายชวลิต จริยวฒัสกลุ

136 11 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรธรรมชาติดอกค า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 516923 2138382 นายณรงค์ชัย ปาระโกน

137 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านม่วงหลวง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่0 ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 518635 2137443 นายอุทัย ผัดกอ๋ง

138 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านสหกรณ์แปลงสอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 521018 2138467 นางรสรินทร์ สิทธธิรรมใจ

139 14 ศูนย์เรียนรู้ล าไยระยะชิด ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที6่ ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 524687 2137597 นายบุญเรือง ใจเป็ง

140 15 วสิาหกจิชุมชนล้านนาเนเชอรอลลาเทคซ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่0 ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 519500 2127877 นางสาวเกวลิน อุ่นแสง

141 16 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มมะม่วงเพือ่การส่งออก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที6่ ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 518342 2109507 นายอุดม สมพันธ์

142 17 วสิาหกจิชุมชนฮักมีไม้ผล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 47 520065 2114349 นางสาวขวญัชนก หงษ์ประสิทธิ์

143 สันป่าตอง 1 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนต าบลยุหวา่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่ ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 488059 2059450 นายสุทิศ มอยไข

144 2 ศพก.เครือข่ายต าบลยุหวา่(2) ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที1่1 ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 488301 2058790 นายธรีะศักด์ิ บุญเรือนยา

145 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนแม่กุ้งบก ต.สันกลาง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที2่ ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 488052 2061442 นายศร ปันทะนันท์

146 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านต้นแหนน้อย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที7่ ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 491019 2052637 นายนคร สิงห์แกว้

147 5 ข้าวแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที6่ ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 484908 2053370 นายนคร ปั๋นค า

148 6 วสิาหกจิชุมชนล าไยแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่0 ต าบลแม่กา๊ อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 491322 2049988 นายประจวบ ทากา๊

149 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านดง ต.บ้านแม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่1 ต าบลบ้านแม อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 485051 2058729 นายสมพล ใหม่จันทร์

150 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านสันกอเกต็ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่0 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 490383 2050591 นายปรีชา ศรีวชิัย

151 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที6่ ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 484806 2054973 นายสมเพชร อนุวงค์

152 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)ต าบลทุ่งต้อม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลทุ่งต้อม อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 490601 20598914 นายมรกต อามระดิษ

153 11 ศูนย์เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 482134 2064446 นายศรีทน น้อยค าเขียว

154 12 ศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าบ้านดงป่าง้ิว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที7่ ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ 47 489961 2051232 นายบุญเลิศ แกว้วงค์

155 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านป่าสักขวาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่3 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 514098 2074680 นางจรรยา รัตนนิธกิลุ

156 2 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือนบ้านป่าเส้า ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที1่ ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 513527 2074129 นายสุรนันท์ จิตรพรวน

157 3 ศูนย์เรียนรู้การท าการเกษตรผสมผสานบ้านออน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่4 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 511036 2071523 นายณรงค์ ค าบุญสูง

158 4 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที3่ ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 514436 2071062 นายชนินทร์ สมมณีวรรณ

159 5 ศูนย์เรียนรู้การเล้ียงผ้ึงโพรง ผ้ึงชันโรงและการแปรรูป ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที3่ ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 514311 2071394 นายสุทัศน์ ค าเขียว

160 6 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที4่ ต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 518211 2073063 นางขรินทร์ทิพย์ ขัติกลุ

161 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านวงัธาร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 523873 2071894 นายสุพิน วงค์ค าปัน

162 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 519969 2071952 นายเล่ือน ไชยอาม

163 9 ศูนย์เรียนรู้ศก.พอเพียงมหาลาภฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 518896 2072862 นางสาวกมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์

164 10 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลบวกค้าง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที8่ ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 511273 2068282 นายวชิาญ กาววีงค์

165 11 ศูนย์เรียนรู้ศก.พอเพียงบ้านดอยยาว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 518002 2070342 นายวรกานต์ มณีวรรณ
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จังหวัดเชียงใหม่

166 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านม่วงชุม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 517354 2076471 นางเทียมตา ปาลี

167 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหัวฝาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 515983 2071297 นายสงัด สุรินต๊ะ

168 14 ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติวสิิทธิก์าร์เด้นท์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 517741 2071511 นายสุรสิทธิ ์อินตาพรหม

169 15 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลออนใต้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที3่ ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 521852 2071502 นายอินโถ สิงห์อูป

170 16 ศูนย์เรียนรู้การปลูกหม่อนผลสวนหม่อนศิริ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที5่ ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 521232 2071843 นายกติติพงศ์ ปาลี

171 17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านป่าสักน้อย ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที3่ ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 513083 2077126 นางอุไร จันทรา

172 18 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านป่าตึง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 517819 2073986 นางจันทร์ทิพย์ ค าเขียว

173 19 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงสวนอ้อผญ๋า ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที5่ ต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 516816 2076187 นางสาววไิลพร เป็งเฟย

174 20 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลต้นเปา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที8่ ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 508274 2074166 นายมนู บัวค าปัน

175 21 ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที5่ ต าบลสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 505437 2074449 นายศิริ ค าอ้าย

176 22 ศูนย์เรียนรู้เกษตรยุคใหม่ (ปลูกพืชไร้ดิน) ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที4่ ต าบลสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 505466 2075508 นายสนิท บัวจีน

177 23 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะสันกลาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 47 505021 2078373 นายพัชรพงศ์ ตันธนสิน

178 สันทราย 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน สันป่าเปา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 509674 20860235 นายพิรุฬห์ ศรีวชิัยเกตุ

179 2 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษต าบลสันป่าเปา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที1่ ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 509647 2085892 นางสาวลาวลั เบี้ยไธสง

180 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์สวนแม่ครูบวกเปา ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที3่ ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 509960 2087060 นางสุพิศ เนตรค ายวง

181 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที5่ ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 510732 2089798 นายศุภวชิญ์ คุณยศยิ่ง

182 5 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหาร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที7่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 499474 2094305 นายดาบต ารวจประพันธ ์บุญเกษม

183 6 ศูนย์เรียนรู้การผลิตล าไยบ้านห้วยแกว้ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 497273 2105872 นายอาทิตย์ จุ่มแกว้

184 7 ศูนย์เรียนรู้เศษรฐกจิผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 507907 2087473 นายเทอดศักด์ิ วริิยา

185 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์สวนฮ่มสะหลี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที2่ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 509960 2087060 นางผ่องพรรณ สะหลี

186 9 ศูนย์หมอดินอาสาและเกษตรกร ต.ป่าไผ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 505776 2086886 นายพงศ์พันธุ ์นาระทะ

187 10 ศูนย์เรียนรู้เศษรฐกจิผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 503098 2087950 นายแสวง ระหงษ์

188 11 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลป่าไผ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่2 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 506297 2088228 นายอุ่นเมือง อาทิตย์

189 12 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนต าบลป่าไผ่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่5 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 506351 2089930 นายนิมิตร วงค์จักร์

190 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลป่าไผ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 506966 2088830 นายอานนท์ ข้าวแท่น

191 14 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลป่าไผ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่2 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 47 506297 2088228 นายอุ่นเมือง อาทิตย์

192 หางดง 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองแกว๋ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที4่ ต าบลหนองแกว๋ อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 492746 2063557 นายพัด ไชยวงค์

193 2 นาแปลงใหญ่อ าเภอหางดง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลหนองแกว๋ อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 492746 2063557 นายพัด ไชยวงค์

194 3 วสิาหกจิชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านบวก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลหนองแกว๋ อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 492752 2063556 นายจรัสเสถียร กริิยาภรณ์

195 4 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจักสานบ้านบวก ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที4่ ต าบลหนองแกว๋ อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 492516 2064034 นางแสงอิ่น ตุ่นค า

196 5 ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่อ าเภอหางดง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลหนองแกว๋ อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 492746 2063557 นายพัด ไชยวงค์

197 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองแกว๋ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลหนองแกว๋ อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 492746 2063557 นายสถิตย์ โพธิแ์ต่ง

198 7 ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหารแกว้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที7่ ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 492666 2060677 นายอุดม อุทา
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จังหวัดเชียงใหม่

199 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลหารแกว้ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที3่ ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 491721 2061472 นางวรรษมน จันทร์ตา

200 9 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหารแกว้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที5่ ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 492466 2061476 นายวเิชียร ไชยบุญชู

201 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านป่าลาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 495748 2058334 นางสาวรัตฑณา จันทร์ด า

202 11 ล าไยแปลงใหญ่ต าบลหนองตอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที4่ ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 495748 2058334 นางสาวรัตฑณา จันทร์ด า

203 12 ศูนย์เรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพต าบลขุนคง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที6่ ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 494651 2064828 นายมานพ จินะนา

204 13 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านแหวน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 494519 2067066 นายจันทร์แกว้ อินทะยัง

205 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลบ้านแหวน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 494519 2067066 นายประเม็ด ทองค า

206 15 กลุ่มเกษตรพัฒนาหมู1่0 ต.บ้านแหวน (เล้ียงไกเ่นื้อ) ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที1่0 ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 496879 2066485 นายสมเดช เมืองมา

207 16 วสิาหกจิชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต าบลบ้านแหวน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที6่ ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 493966 2068304 นายประสิทธิ ์มูลมั่ง

208 17 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านท้าวผายู ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที3่ ต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 491471 2066152 นางสาวพิกลุ ค าจา

209 18 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลสันผักหวาน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที2่ ต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 495984 2067874 นางค า วงศ์ค าอ้าย

210 19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ขนิลเหนือ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที6่ ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 478331 2078578 นางพิมพา เชื้อกอ๋ง

211 20 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรคนปงยั้งม้า ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่ ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 488319 2073196 นางนุจรินทร์ ปิมปา

212 21 ศูนย์การเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวนวตักรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยวสิาหกจิชุมชนthe best ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที6่ ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 47 490226 2064231 วา่ที่ร้อยตรีหญิงวนิดา ดุมไม้

213 ฮอด 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพสินค้าเกษตรบ้านวงัลุงใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที1่0 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 47 458768 2010174 นายอธวิฒัน์ เต็งนุ

214 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านแควมะกอก ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่ ต าบลฮอด อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 47 457337 2004378 นายจงกล โนจา

215 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพสินค้าเกษตรบ้านตาลใต้ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 47 462239 1999548 นายโสภณ ชัยวฒิุ

216 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านบ่อหลวง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที1่ ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 47 430867 2006554 นายประเสริฐ ทาหล้า

217 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านกิ่วลม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 47 431228 1998765 นายสุนทร แสนเมืองมา

218 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านขุน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 47 432848 2001679 นายอโนวฒัน์ สุดชนะ

219 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านแม่อมลอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 47 414042 2012683 นายค าปัน ค้างคีรี

220 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านทุ่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 47 416746 2001294 นายแกว้ มหาวนั

221 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพสินค้าเกษตรบ้านนาคอเรือ 2 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 47 451521 1997888 นายบรรจง ขีดขั้น

222 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพสินค้าเกษตรบ้านนาคอเรือ1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 47 452431 451521 นายเกรียงไกร ชุ่มเย็น

223 ดอยเต่า 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที6่ ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 470759 1977701 นางสาวณัฐรดา ปู่มูล

224 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 473116 1977373 นางชลธชิา ปู่ถา

225 3 ศูนย์จัดการด้านดินปุ๋ย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที4่ ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 472681 1977963 นายแดง ไหวยะ

226 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 469821 1981962 นายภร โปทา

227 5 ศูนย์เรียนรู้จัดการไม้ผล(ล าไย) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลท่าเด่ือ อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 467052 1985623 นายชนาธปิ อินปัญญา

228 6 ศูนย์เรียนรู้จัดการไม้ผล(ล าไย) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลท่าเด่ือ อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 466820 1986688 นายอุษา ปวนปินตา

229 7 ศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที1่ ต าบลท่าเด่ือ อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 466964 1984202 นางแสงจันทร์ น าปุ๊ด

230 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลท่าเด่ือ อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 467854 1985029 นางสาวดวงใจ สิริใจ

231 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตเห็ด ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมู่ที2่ ต าบลท่าเด่ือ อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 468436 1985760 นายดุษฎี หล้าใจ

19



โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่ำย ประเภทศูนย์ ที่อยู่

พิกัด
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บัญชีศูนยเ์ครอืข่ำย ศพก.

จังหวัดเชียงใหม่

232 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที2่ ต าบลมืดกา อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 469067 1983717 นางเดือนเพ็ญ ใจรินทร์

233 11 ศูนย์จัดการด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที4่ ต าบลบ้านแอ่น อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 458899 1996860 นายชลิต สุขสม

234 12 ศูนย์เรียนรู้การจัดการไม้ผลมะม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที3่ ต าบลบ้านแอ่น อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 463234 1994920 นางสร้อยค า ควายคณะ

235 13 ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที4่ ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 466388 1989418 นายสวสัด์ิ ชุ่มกาศ

236 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที1่ ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 471954 1974874 นางจุฑามณี ปู่เงิน

237 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 472933 1974418 นายปรีชารักข์ พรหมเสน

238 16 ศูนย์จัดการด้านศัตรูพืช ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 47 473526 1973916 นายบุญเทียม มาลัย

239 อมกอ๋ย 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงเทศบาลอมกอ๋ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชียงใหม่ 47 432526 1967565 นายมานพ ศิริ

240 2 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกาแฟอาราบิกาอมกอ๋ย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที4่ ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชียงใหม่ 47 427607 1952224 นายระกา นามประเสริฐยิ่ง

241 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนยางเปียง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที8่ ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชียงใหม่ 47 433110 1964236 นายสุริยัณห์ ปู่สัญจร

242 4 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนต าบลยางเปียง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่3 ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชียงใหม่ 47 433295 1966763 นายสุริยัณห์ ปู่สัญจร

243 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านยางเปียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชียงใหม่ 47 445162 1965555 นายนพพร วฒิุลักษณ์

244 6 ศูนย์เครือข่าย ศพก.หมู่13 ต.ยางเปียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่3 ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชียงใหม่ 47 434005 1966597 นางบุญตา สหายมิตร

245 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลแม่ต่ืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลแม่ต่ืน อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชียงใหม่ 47 441748 1931784 นายสุริน เวยีงสุขเกษม

246 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแม่ต่ืน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลแม่ต่ืน อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชียงใหม่ 47 442655 1927959 นายเสอะคา ดีน้อย

247 9 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลม่อนจอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที9่ ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชียงใหม่ 47 447198 1940947 นายสมยศ ดอกใบ

248 10 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลม่อนจอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที5่ ต าบลม่อนจอง อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชียงใหม่ 47 449796 1942204 นายจะพือ จะแต๊ะ

249 11 ศูนย์เรียนรู้บ้านพะอัน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชียงใหม่ 47 426667 1965265 นายพาแนะโซ เงแกว้

250 สารภี 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 503243 2068794 นายอุดม อภิชัย

251 2 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ต าบลสารภี ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมู่ที4่ ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 504242 2065622 นางณัฐญา ถิ่นธรรม

252 3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลชมภู ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที8่ ต าบลชมภู อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 506540 2068410 นายสมพร สายมณี

253 4 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ต าบลขัวมุง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที7่ ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 497872 2063562 นายเสน่ห์ ทะพิงค์แก

254 5 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที4่ ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 502101 2067647 นายวเิชียร หวลศรี

255 6 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลหนองผ้ึง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลหนองผ้ึง อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 503047 2071807 นางสาววภิาพร พัฒนาภรณ์

256 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 500629 2061932 นายมณเทียร สนธิ

257 8 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลท่ากวา้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที5่ ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 500658 2061939 นางอารีวรรณ บุญสูง

258 9 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลดอนแกว้ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที3่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 499375 2067904 นายมี ใจมา

259 10 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลท่าวงัตาล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 498802 2069107 นายบุณมา ภูค าศักด์ิดา

260 11 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลสันทราย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที8่ ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 496498 2058344 นายทองค า ดอนปัน

261 12 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลสันทราย ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที2่ ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 495732 2060975 นายเทพพิทักษ์ สันติตรานนท์

262 13 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลป่าบง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ 47 506439 2072479 นายทศพร ใจแกว้

263 เวยีงแหง 1 ศูนยเรียนรู้ไม้ผลผสมผสาน(นายศรีวยั ศรีบุญเรือง) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่0 ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 458786 2165191 นายศรีวยั ศรีบุญเรือง

264 2 ศูนยเรียนรู้การผลิตผักปลอดสารพิษ (นางจินตนา พิมมาศ) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที4่ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 463004 2161909 นางจินตนา พิมมาศ
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265 3 ศูนยเรียนรู้เกษตรผสมผสาน (นางศุลีรัตน์ ปวงแกว้) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 462170 2163421 นางศุลีรัตน์ ปวงแกว้

266 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตร(นายปัญญา ล่องแกว้) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 461473 2161341 นายปัญญา ล่องแกว้

267 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตร(นายพลทัศน์ ซิเมอร์เกอร์) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 457231 2165474 นายพลทัศน์ ซิเมอร์เกอร์

268 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรน(นางเฉลิมชัย โปธา) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที3่ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 461495 2163127 นางเฉลิมชัย โปธา

269 7 ศูนยเรียนรู้เกษตรผสมผสาน (นายบุญปั๋น ปินตา) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 463499 2175906 นายบุญปั๋น ปินตา

270 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตร(นายสมศักด์ิ อินทรีย)์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 463716 2170582 นายสมศักด์ิ อินทรีย์

271 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตร(นายมะนิตร ล าไพเราะ) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 459453 2165079 นายมะนิตร ล าไพเราะ

272 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตร(นายศรีไพร เปงยาวงษ์) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 461139 2176102 นายศรีไพร เปงยาวงษ์

273 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรน(นายสุพจน์ สกลปภัช) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 461627 2178683 นายสุพจน์ สกลปภัช

274 12 ศูนย์เรียนรู้เกษตร(นาประสิทธิ ์สุวรรณเลิส) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 461690 2169707 นายประสิทธิ ์สุวรรณเลิศ

275 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตร(นางสาวจันทรา หลวงค า) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 459682 2172454 นางสาวจันทรา หลวงค า

276 14 ศูนย์เรียนรู้เกษตร(นายบุญเลิศ ขันแกว้) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 47 460522 2167530 นายบุญเลิศ ขันแกว้

277 ไชยปราการ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านท่า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 513826 2183396 นายพินัย ไชยธง

278 2 ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที2่ ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 514646 2182339 นางทองเหรียญ พีระ

279 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านห้วยม่วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 517765 2185427 นายบุญยืน สวนพลู

280 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านห้วงบง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที7่ ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 512489 2184725 นายบุญน า แสงน าชัย

281 5 ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสันทราย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่2 ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 518085 2181149 นายสาคร ปาหลวง

282 6 ศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านสันทราย ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที1่2 ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 518083 2181149 นายสาคร ปาหลวง

283 7 ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 515429 2179842 นายนพดล พงษ์สุวรรณ

284 8 ศูนย์เรียนเศรษฐกจิพอเพียง บ้านหัวฝาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่0 ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 517128 2168728 นายบุญแหลง ทิพย์มูล

285 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านใหม่พัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 520490 2183103 นายสุพจน์ ขันทมาส

286 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านดอยหล่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 0 519542 2181047 นายธน มะโนริน

287 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ล าไย) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที6่ ต าบลแม่ทะลบ อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 519532 2182365 นางพรพรรณ ค าพิงค์ชัย

288 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (กาแฟ) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที6่ ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 501722 2184477 นายมานพ ดาวทอง

289 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร(สวนผสมไม้ผล) ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที4่ ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 512121 2181116 นางสาวศศินันธกานต์ ชัยวรรณา

290 14 ศูนย์เรียนรู้มีชีวติเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 510660 2183304 นายเกรียงศักด์ิ ประจักษ์เนตร

291 15 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาผลผลิตเพือ่การตลาดการเกษตรบ้านปง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที7่ ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ 47 512055 2182466 นายสุชาติ สุขแยง

292 แม่วาง 1 ศบกต.บ้านกาด ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที9่ ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 478734 2056999 นายณพลเดช ปันเรือน

293 2 ศูนย์เรียนรู้ของ YSF ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที9่ ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 478406 2057114 นางจันทนา ศรีทอง

294 3 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเล้ียงผ้ึงแม่วาง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที9่ ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 478664 2057187 นายนายรัฐเขตร เนตรสิทธโิชค

295 4 แปลงใหญ่พืชผักต าบลบ้านกาด (เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ฮักแม่วาง) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที1่ ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 476488 2058485 นายวเิชียร ศรีวชิัย

296 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ้านกาด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที7่ ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 482018 2054969 นายรังสรรค์ กนัธยิะ

297 6 วสิาหกจิชุมชนข้าวโพดหวานสมาร์ทฟาร์มอ าเภอแม่วาง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที5่ ต าบลทุ่งปี้ อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 480991 2054790 นายไพบูลย์ บุญเป็งแกว้
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298 7 วสิาหกจิชุมชน B2B เกษตรอินทรีย์วถิีธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลทุ่งปี้ อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 480071 2054385 นางโสภิณ หล้าดี

299 8 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ทุ่งรวงทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที3่ ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 481730 2052815 นายเสง่ียม รัตนา

300 9 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเล้ียงปลาหมอไทย ชุมชนที่ 9 บ้านแสนคันธา ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที2่ ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 481720 2054237 นางสาวพัชรินทร์ แสนกนัทา

301 10 แปลงใหญ่ล าไยต าบลทุ่งรวงทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 482184 2054426 นายดวงจันทร์ หน่อแกว้

302 11 ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบต าบลทุ่งรวงทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 481502 2054412 นายดวงจันทร์ หน่อแกว้

303 12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลทุ่งรวงทอง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที8่ ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 482558 2054458 นายเฉลิม กนัทารักษ์

304 13 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)ทุ่งรวงทอง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 482028 2054468 นายทับทิม สิงห์แกว้

305 14 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตกาแฟอินทรีย์บ้านหนองเต่า ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที4่ ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 นายศิวกร โอ่โดเชา

306 15 วสิาหกจิชุมชนรวมใจแม่วนิออร์แกนิค ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที5่ ต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 462249 2064499 นายธวชัชัย สุติมูล

307 16 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดอนเปา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 480401 2057691 นายบุญเรือน เต๋จา

308 17 ศูนย์เรียนรู้เห็ดโคนน้อย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที1่ ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 480892 2062433 นางถิลดา ค าต๋ัน

309 18 แปลงใหญ่ล าไยต าบลดอนเปา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที4่ ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 480401 2057691 นายบุญเรือน เต๋จา

310 19 วสิาหกจิชุมชนหัตถกรรมบ้านดอนเปา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที4่ ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ 47 480689 2056903 นางผ่องศรี ค าแสน

311 แม่ออน 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 47 527027 2076773 นายอินสอน สุริยงค์

312 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่0 ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 47 528219 2078465 นายเนียม ปัญญาปัน

313 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 47 526514 2075662 นายธร์ีวศิษฐ์ วงค์ปัญญา

314 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 47 523687 2080362 นายทองมา ศรีภูธร

315 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 47 526526 2088961 นายอมร วงค์ลือชา

316 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 47 528562 2086118 นายศรีอินทร์ อินทร์สัน

317 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 47 528293 2055792 นายก าจัด อะติถะ

318 8 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่ทาออร์แกนิค ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที5่ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 47 532050 2068451 นางศรีแพ ดวงแกว้เรือน

319 9 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ปลูกชา-กาแฟคุณภาพบ้านป๊อก อื่นๆ หมู่ที1่ ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 47 537068 523687 นายไพบูลย์ พรมเป็ง

320 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 47 531703 2073046 นายศรีไว พรมใจ

321 ดอยหล่อ 1 ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพืน้บ้าน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่1 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 477261 2044478 นายสมrพงษ์ อินทรชัย

322 2 ศูนย์เรียนรู้การเพาะถั่วงอก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่6 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 477172 2044037 นางแสงดาว มณีมงคล

323 3 ศูนย์เรียนรู้การปลูกเมล่อนในโรงเรือน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่2 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 477476 2045568 นายจิรัฎฐ์ หงษ์พิทักษ์กลุ

324 4 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล ล าไย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่8 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 479205 2046111 นายนิเวศน์ โอดบาง

325 5 ศูนย์ไผ่หวานผสานเห็ด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่8 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 478572 2046126 นางทัศนีย์ ประสนธิ์

326 6 ศูนย์ผักหวานป่าและเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่8 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 478120 2046833 นายวโิรจน์ พรมปัญญา

327 7 ศูนย์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที2่2 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 477046 2045753 นางสมพร วรรณเถิน

328 8 ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที6่ ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 482702 2044574 นายทองค า จันทร์มาลี

329 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเล้ียงแพะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 483744 2050647 นายพันธ ์ใจยา

330 10 ศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกข้าวปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 483318 2050983 นายเชาวลิต กรรมใจ
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จังหวัดเชียงใหม่

331 11 ศูนย์เรียนรู้ชาผักเชียงดา ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที6่ ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 480589 2053529 นายสมศักด์ิ บุญมาวนั

332 12 ศูนย์เรียนรู้ด้านปุ๋ยหมักชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ 47 480917 2048753 นายจันทร์ทิพย์ ศรีวชิัย

333 กลัยาณิวฒันา 1 เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 424502 2107861 นางนลินพร มวลจันทร์

334 2 เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 0 0 นายอภิชาติ แดนพงพี

335 3 การเล้ียงสัตวน์้ า ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที7่ ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 425861 2108178 นายวชิาญ เด่นกลัยา

336 4 การจัดการศัตรูพืช ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 425525 2113291 นายขยัน วงอารยธรรม

337 5 การปลูกผักไฮโดร ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที4่ ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 425092 2107339 นายเดช เสรีชีวี

338 6 การปลูกพืชผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 424009 2107806 นายทองดี ธรุะวรณ์

339 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 423282 2103645 นายวเิชียร นามแกว้

340 8 เศรษฐกจิพอเพียง / เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 438399 2096657 นางอานันต์ศรี แกว้เลิศตระกลู เด่นกลัยา

341 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงการผลิตกาแฟครบวงจรบ้านแม่ตะละใหม่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมู่ที8่ ต าบลแม่แดด อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 442880 2093581 นายสามารถ พนาสันติกลุ

342 10 เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 424240 2105884 นายพลพงษ์ อรุณวรรักษ์

343 11 เกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 420542 2106300 นายศิลา หวงัใจ

344 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 423114 2100822 นายเฉลิม สันนิธรัิตน์

345 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงกลุ่มสมุนไพรกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกลัยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ 47 423031 2105575 นางคือพอ ศิลป์มิตรภาพ
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โซน x y

1 เมอืงน่าน 1 ศพก.เครือขา่ยส้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลบ่อ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวัดน่าน 47 683032 2098423 นายนคร ผาแกว้

2 2 ศพก.เครือขา่ยฝร่ัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลผาสิงห ์อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวัดน่าน 47 683124 2083789 นายบุญช่วย วาฤทธิ์

3 3 ศพก.เครือขา่ยขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลถมืตอง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวัดน่าน 47 679642 2078939 นายบุญเทียม จมุปา

4 4 ศพก.เครือขา่ยชาอสัสัม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลเรือง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวัดน่าน 47 672110 2078625 นายเปล่ง มะโนวรณ์

5 5 ศพก.เครือขา่ยขา้วปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลนาซาว อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวัดน่าน 47 0 0 นางสาวพีชยา กาค า

6 6 ศพก.เครือขา่ยผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่13 ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวัดน่าน 47 686092 2074073 นายนิตย ์ธิศรี

7 7 ศพก.เครือขา่ยขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลกองควาย อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวัดน่าน 47 686228 2067866 นายบุญชวน ทะจกัร์

8 8 ศพก.เครือขา่ยผักและสมนุไพร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลสวก อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวัดน่าน 47 677665 2076697 นางอธิพรรณ ประสมทรัพย์

9 9 ศพก.เครือขา่ยผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสะเนียน อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวัดน่าน 47 678743 2084447 นายอนันต์ โนนิน

10 แมจ่ริม 1 ศูนยศ์พก.เครือขา่ยเกษตรกรรมยัง่ยนื ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลหนองแดง อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 711283 2069926 นางฐิติพรรณ์ วงค์กาอนิทร์

11 2 ศูนยศ์พก.เครือขา่ยเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองแดง อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 711543 2070866 นายมนตรี พรมี

12 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลหนองแดง อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 711028 2069592 นายณัฐกติ ทะกา

13 4 ศพก.เครือขา่ยกาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี ่ต าบลหนองแดง อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 712212 2069487 นายเรวัต ไชยศิริ

14 5 ศูนยศ์พก.เครือขา่ยขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหมอเมอืง อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 711089 2067846 นายช่วย สุทธิไส

15 6 ศพก.ยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลหมอเมอืง อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 710368 2065889 นายแสวง อนิตุ้ย

16 7 ศพก.เครือขา่ยกาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลหมอเมอืง อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 710300 2066382 นายสุพล สุทธิไส

17 8 ศูนยศ์พก.เครือขา่ยขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหมอเมอืง อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 710762 2067150 นายดม จนัต๊ะสอน

18 9 ศพก.ยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี ่ต าบลน  าพาง อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 714853 2062716 นายสวาท ธรรมรักษา

19 10 ศพก.เครือขา่ยโรงเรียนชาวนา ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี ่ต าบลน  าพาง อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 714636 2062645 นายอนิเดช ปันทะมา

20 11 ศพก.ยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี ่ต าบลน  าปาย อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 707900 2064682 นายฉลอง ค ามงคล

21 12 ศพก.เครือขา่ยเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลน  าปาย อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 708287 2063455 นางสมนึก จนัทร์ศรี

22 13 ศพก.เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลแมจ่ริม อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 714113 2085020 นายจรันดร์ ศรีบุรินทร์

23 14 ศพก.เครือขา่ยพืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลแมจ่ริม อ าเภอแมจ่ริม จงัหวัดน่าน 47 713461 2084487 นายวิศิษศักด์ิ อิน่มะโน

24 บ้านหลวง 1 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมะขามคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน 47 0 0 นางอรุณ ทาทองค า

25 2 ศจช.ต.บ้านฟ้า ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน 47 653428 2081412 นางบังอร แกว้ศรี

26 3 ศนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน 47 653428 2081412 นางบังอร แกว้ศรี

27 4 ศจช.ต.บ้านฟ้า ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน 47 650218 2080219 นายบรรจง ไชยยงค์

28 5 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน 47 นายมงคล อปุถมัภ์

29 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน 47 0 0 นายสมชาย มศิีลป์

30 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน 47 0 0 นายพงศ์สนิท ใหมธ่ิมา

31 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสวด อ าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน 47 651750 2083790 นายมานะชัย เพิม่การ

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัน่ำน
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัน่ำน

32 9 ศดปช.ต.บ้านพี ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลบ้านพี  อ าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน 47 651611 2088355 นางศิราพร เหล็กแกว้

33 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านพี  อ าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน 47 652228 2088769 นายธีรศักด์ิ วงศ์ตุ้ย

34 นาน้อย 1 ศพก.เครือขา่ยขา้ว ต าบลนาน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน 47 680542 2025977 นายณรงค์ ยะเคียน

35 2 เครือขา่ยมะมว่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลเชียงของ อ าเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน 47 686257 2025047 นายประดิษฐ์ ใหมจ่นัทร์

36 3 ศพก.เครือขา่ยยางพารา ต าบลศรีษะเกษ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่10 ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน 47 683341 2029995 นายบุญลือ แตงพรม

37 4 ศพก.เครือขา่ยขา้ว ต าบลศรีษะเกษ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน 47  ุ681629 2030253 นายเยีย่ม มาพรม

38 5 ศพก.เครือขา่ย มะขาม ต าบลสถาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลสถาน อ าเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน 47 675674 2028985 นายเกตุ กอ๋งดี

39 6 ศพก เครือขา่ยเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน 47 669271 2023243 นายประนม ปันสอน

40 7 ศพก เครือขา่ย พืชผัก ต าบลสันทะ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน 47 667847 2019840 นายสุพัฒ จโิน

41 8 ศพก.เครือขา่ยไผ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน 47 666755 2027667 นายวุฒิการ แกว้กนัทา

42 9 ศพก.เครือขา่ยยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลน  าตก อ าเภอนาน้อย จงัหวัดน่าน 47 668127 2033441 นายโสภณ ใจมา

43 ปัว 1 ศพก.เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลปัว อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 0 นายปาน สุวงกฎ

44 2 ศพก.เพิม่คุณภาพการผลิตขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 0 นายเผชิญ โวทาน

45 3 ศพก.เกษตรแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 47 703462 2113192 นายธวัช มสิละ

46 4 ศพก.โรงเรียนชาวนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 47 704491 2113901 นายสนิท ปัญญาวรรณรักษ์

47 5 ศพก.เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลอวน อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 47 702421 2098792 นายลอย พรมค า

48 6 ศพก.เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลไชยวัฒนา อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 0 นางนิชดา ปัญญาภู

49 7 ศพก.เกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลเจดียช์ัย อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 0 นายเสริม ค าแปง

50 8 ศพก.เกษตรแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลภคูา อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 47 715733 2132255 นายเกษม พนะสันต์

51 9 ศพก.เกษตรแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลสกาด อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 0 นางกชามาศ กลางสุวรรณ

52 10 ศพก.เกษตรแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี ่ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 0 นายรัฐภมู ิขนัสลี

53 11 ศพก.เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 0 นายอมัฤทธิ์ สมชื่อ

54 12 ศพก.เกษตรแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี ่ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน 0 ร้อยตรีพนม เนตรทิพย์

55 ท่าวังผา 1 ศพก. พริกคุณภาพ ต.ริม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 690135 2115457 นายชัยวัฒน์ ชาสังข์

56 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนป่าคา (ศูนยห์ลัก) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 689636 2109752 นางสุภาพ ข าชัยภมูิ

57 3 ศพก. พริก ต. ยม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 699590 2111560 นายเกยีรติ ค าแสน

58 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต. ยม (ศูนยข์ยาย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 699635 2111582 นายสุทิน มะโนวงค์

59 5 ศพก. ส้มเขยีวหวาน ต.ตาลชุม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 682026 2104784 นายเกษ มงัคละ

60 6 ศพก. ล าไย ต.ตาลชุม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 690163 2107324 นายสมหมาย วังสาร

61 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต.ตาลชุม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 690159 2107335 นายธนิพัฒน์ มงคล

62 8 ศูนยข์า้วชุมชน ต.ศรีภมูิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลศรีภมู ิอ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 688008 2107579 นายฤทธิ์ ยานะ

26



โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัน่ำน

63 9 ศพก.ไผ่ ต.ศรีภมูิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6,11 ต าบลศรีภมู ิอ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 686720 2110556 นายเหนียม อทุธิยา

64 10 ศพก.ขา้วอนิทรียบ์้านยู ้ต.จอมพระ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 0 694466 2112469 นายสมศักด์ิ ปะทิ

65 11 ศพก. พืชผักปลอดภยั ต.แสนทอง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลแสนทอง อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 685470 2116918 นายประเสริฐ บัวอิน่

66 12 ศพก. ล าใยคุณภาพ ต.ผาทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 685698 2122529 นายสวิง ไชยสลี

67 13 ศพก. กาแฟ ต.ผาทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน 47 672958 2129876 นายกติิศักด์ิ ลีเจริญศิริ

68 เวียงสา 1 ศพก.เครือขา่ยขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 683698 2053299 นายราชัน สอนศิริ

69 2 ศพก.ขา้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 687392 2054610 นายสีนุน่ ค าสีแกว้

70 3 ศพก.ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 686443 2062443 นายบรรเจดิ ขติัยะ

71 4 ศพก.แปลงใหญ่ขา้วปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 687196 2065712 นางพิกลุ จา่แสน

72 5 ศพก.ยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 692871 2066599 นางจนิดา สักขวา

73 6 ศพก.ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 685945 2049554 นายถนอมศักด์ิ ทิพยตุ้์ย

74 7 ศพก.ผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 692871 2066599 นางศุภลักษณ์ สุวรรณ

75 8 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลน  ามวบ อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 703725 2044691 นางกมิเฮียง สีทิพย์

76 9 ศพก.แปลงใหญ่ผึ ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่7 ต าบลน  าปัว้ อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 684605 2059129 นายนคร ปัญญาเจริญ

77 10 ศพก.แปลงใหญ่มะมว่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลน  าปัว้ อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 683647 2061567 นายโชติธนินทร์ เดโชวชิรสวัสด์ิ

78 11 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลยาบหวันา อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 659141 2056527 นายทนงศักด์ิ สีมา

79 12 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลปงสนุก อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 681146 2057431 นายพงษ์พันธุ์ ชุมนัน

80 13 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลอา่ยนาไลย อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 674383 2048550 นางบรรจง จอ้ยชดช้อย

81 14 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลส้านนาหนองใหม ่อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 706410 2046403 นายชุม ต๊ะหล้า

82 15 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลแมข่ะนิง อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 664966 2069763 นายปรีชา ไชยวงค์

83 16 ศพก.เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแมส่าคร อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 672999 2047062 นายชิด ดวงทิพย์

84 17 ศพก.ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลจอมจนัทร์ อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 689201 2061783 นายชัยวัฒน์ สะสม

85 18 ศพก.แปลงใหญ่ขา้วปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลจอมจนัทร์ อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 691994 2060728 ร้อยตรีวสันต์ จนัค าเรือง

86 19 แปลงใหญ่ขา้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลแมส่า อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 680812 2055434 นายมลู สุรินทร์

87 20 ศพก.ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทุง่ศรีทอง อ าเภอเวียงสา จงัหวัดน่าน 47 670418 2065188 นายกองค า ธิเสนา

88 ทุง่ช้าง 1 ไมผ้ลอนิทรีย ์ต าบลปอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลปอน อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 47 701688 2163433 นายประยรู สิทธิยศ

89 2 กลุ่มผู้ผลิตส้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี ่ต าบลปอน อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 0 นายบาน หอมดอกพลอย

90 3 กลุ่มผู้ปลูกยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี ่ต าบลปอน อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 0 นายจรัญ เพียรสุริยา

91 4 กลุ่มแปรรูปมะมว่งหมิพานต์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลงอบ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 47 698148 2155752 นายเจริญ พานิช

92 5 กลุ่มกาแฟเดอมง้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลงอบ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 47 716764 2149224 นายวิชัย ก าเนิดมงคล

93 6 กลุ่มผู้ผลิตกาแฟบ้านหว้ยสะแตง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลงอบ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 47 692250 2161082 นายพิระวัฒน์ แปงค าใส
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94 7 กลุ่มผู้ผลิตไมผ้ลบ้านภคู า ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลงอบ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 47 695183 2154543 นายอนิสม เปาป่า

95 8 กลุ่มผู้ผลิตกาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี ่ต าบลงอบ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 0 นายวิชัย ก าเนิดมงคล

96 9 กลุ่มผู้ปลูกยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี ่ต าบลงอบ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 0 นายจอมแปง อนิทะรังษี

97 10 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการสินค้าเกษตรชุมชน ทุง่ช้าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลและ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 47 696803 2149296 นายบุญเหล่ือม จนัต๊ะวงศ์

98 11 กลุ่มผลิตส้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี ่ต าบลและ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 0 นายถวิล จนัต๊ะวงค์

99 12 กลุ่มผลิตขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี ่ต าบลและ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 0 นายทอน ทิพยส์าร

100 13 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี ่ต าบลและ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 0 นายคมสัน ครองสกลุดี

101 14 กลุ่มผู้เลี ยงไกป่ระดู่หางด า ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี ่ต าบลและ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 0 นางพรทิพย ์ร่อนทอง

102 15 กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลและ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 0 นายพิภพ ปทุมไพโรจน์

103 16 กลุ่มผลิตขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลและ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 47 697645 2147160 นายทศพล ตาค า

104 17 กลุ่มผลิตขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี ่ต าบลทุง่ช้าง อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 0 นางจนัทร์เพ็ญ ขนิษฐ์น้อย

105 18 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลทุง่ช้าง อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวัดน่าน 0 นายกฤษณะ อิน่อา้ย

106 เชียงกลาง 1 ศพก.เครือขา่ยบ้านศรีอดุม(ผักปลอดภยั) ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน 47 698684 2134750 นางยพุิน ปันหล้า

107 2 ศพก.เครือขา่ยบ้านวังว้า(มะมว่งหมิพานต์) ต าบลเปือ อ.เชียงกลาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน 47 695145 2138403 นายอรุณ สิงหธ์นะ

108 3 ศูนยพ์ืชผักปลอดภย้ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน 47 694252 2130188 นางชรินทร์รัตน์ ขระสุ

109 4 ศพก.เครือขา่ยผู้ปลูกล าไยบ้านต๊ึดใหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี ่ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายสุชาติ จนัต๊ะวงค์

110 5 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านดอนแกว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน 47 699334 2139076 นายคนอง ฤทัยรัตน์

111 6 ศพก.เครือขา่ยแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี ่ต าบลพญาแกว้ อ าเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน 0 0 0 นางพอง พงษ์ขนัท์

112 7 ศพก.พญาแกว้(ล าไย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี ่ต าบลพญาแกว้ อ าเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายสมรถพล ขอดเตชะ

113 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน 47 691830 2126937 นายอดิศักด์ิ แสนใหญ่

114 9 ศพก.เครือขา่ยบ้านวังทอง(ผักปลอดภยั) ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน 47 693008 2133666 นางรัชนีกร นิลคง

115 10 ศพก.กลุ่มผู้ปลูกเงาะบ้านวังทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี ่ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอเชียงกลาง จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายรัชนีกร นิลคง

116 นาหมืน่ 1 นาทะนุง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี ่ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายเนตร กองวี

117 2 ทุง่ศรี ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี ่ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายเชติพล ตาน้อย

118 3 กลุ่มขา้วปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี ่ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายชัยวุฒิ กนัใจ

119 4 กลุ่มปลูกยางพาราบ้านบ่อแกว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายธีระชัย วิชัยนิพัทธ์

120 5 กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี ่ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอนาหมืน่ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายรุ่มเรือง กองอดุมกจิ

121 6 กลุ่มผลิตขา้วปลอดบ้านนาคา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลเมอืงลี อ าเภอนาหมืน่ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายจ านง ค าฤทธิ์

122 7 ศพก.เครือขา่ยไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี ่ต าบลเมอืงลี อ าเภอนาหมืน่ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายเสวียน ปันติ

123 8 กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านน  าเคิม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายสังเวียน พงษ์ถิน่

124 9 กลุ่มผลิตไมผ้ลบ้านน  าแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายณฐพล อมรทิพยว์งศ์
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125 10 ศพก.เครือขา่ยขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี ่ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมืน่ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายชรินทร์ อนิต๊ะเหล็ก

126 สันติสุข 1 ศจช.อ าเภอสันติสุข ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี ่ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายปกรณ์ บังเมฆ

127 2 ศดปช.ดู่พงษ์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี ่ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายปกรณ์ บังเมฆ

128 3 ศจช.ดู่พงษ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี ่ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายปกรณ์ บังเมฆ

129 4 มลูนิธิบ้านโป่ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายปกรณ์ บังเมฆ

130 5 กลุ่มแปลงใหญ่ (ผัก) ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี ่ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายปกรณ์ บังเมฆ

131 6 ศดปช.ต าบลป่าแลวหลวง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี ่ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายยศ ปัน้ละ

132 7 ศจช.ป่าแลวหลวง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี ่ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายยศ ปัน้ละ

133 8 กลุ่มแปลงใหญ่(ไผ่) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี ่ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายยศ ปัน้ละ

134 9 ศพก.เครือขา่ยขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี ่ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายกฤษฎา กา๋วงศ์

135 10 ศจช.พงษ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี ่ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายกฤษฎา กา๋วงศ์

136 11 ศดปช.พงษ์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี ่ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายกฤษฎา กา๋วงศ์

137 บ่อเกลือ 1 กาแฟและการแปรรูป ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่11 ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวัดน่าน 47 724901 2140660 นายบุญเลิศ คงธนรักษ์

138 2 ศพก.เครือขา่ย กาแฟบ้านหว้ยขาบ ต.บ่อเกลือเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวัดน่าน 47 729927 2130262 นายธนวัฒน์ จรรมรัตน์

139 3 ศพก.เครือขา่ยเศรษฐกจิพอเพียงต.บ่อเกลือใต้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวัดน่าน 47 727428 2110568 นายสมนึก พิศจารย์

140 4 พืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวัดน่าน 47 722788 2122658 นายภาศกร จอ๋มหล้า

141 5 สร้างป่าสร้างรายได้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลภฟู้า อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวัดน่าน 47 730705 2103611 นายเหรียญ ค าแคว่น

142 6 หมอ่นกนิผล ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่2 ต าบลภฟู้า อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวัดน่าน 47 730924 2103764 นายอภวิัฒน์ นิธิปัญญากลุ

143 7 ศพก.เครือขา่ยต.ดงพญา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวัดน่าน 47 729423 2128033 นายผล ขนัหลวง

144 8 พืชเมอืงหนาวและกาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวัดน่าน 47 734758 2129429 นายศุภทัรพงศ์ ศุทธกลูการณ์

145 สองแคว 1 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 47 673342 2140931 นางธิลา ขนัทะสีมา

146 2 ศดปช.ต.นาไร่หลวง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี ่ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 0 นายภริมย ์ทองสุข

147 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 0 นายกาวิน เทพจนัตา

148 4 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกไผ่เชิงเศรษฐกจิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่7 ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายไพโรจน์ กานต์รุ่งโรจน์

149 5 ศูนยเ์รียนรู้การบริหารจดัการน  า ศูนยเ์รียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น  าอยา่งรู้คุณค่า หมูท่ี่1 ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 47 675066 2157460 นายสิงห ์พลจร

150 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 47 674487 2155737 นายไสว ค าดี

151 7 ศูนยเ์รียนรู้จดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 0 นายวรพล รักษา

152 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 47 665728 2143430 นางสาวปัทมพร พิชัย

153 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านผาสิงห์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 0 นายจรัส ชาวริม

154 10 ศูนยเ์รียนรู้การท าปุย๋หมกัและปุย๋อนิทรีย์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 0 นางกาญจนา อนิทรก าเหนิด

155 ภเูพียง 1 ศพก.เครือขา่ย ต าบลมว่งต๊ึด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลมว่งต๊ึด อ าเภอภเูพียง จงัหวัดน่าน 47 689412 2074746 นายเสกสถติย ์ทารินทร์
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัน่ำน

156 2 ศพก.เครือขา่ยต าบลนาปัง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลนาปัง อ าเภอภเูพียง จงัหวัดน่าน 47 689263 2069575 นายสนัน่ กอ้วงค์

157 3 เครือขา่ยต าบลน  าแกน่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลน  าแกน่ อ าเภอภเูพียง จงัหวัดน่าน 47 691980 207071 นายเรืองศักด์ิ ไชยเลิศ

158 4 ศพก.เครือขา่ย(พืชสมนุไพร)ต าบลน  าเกีย๋น อืน่ๆ หมูท่ี่2 ต าบลน  าเกีย๋น อ าเภอภเูพียง จงัหวัดน่าน 47 692415 2072020 นายประพันธ์ บุญตัน

159 5 ศพก.เครือขา่ยต าบลเมอืงจงั ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่9 ต าบลเมอืงจงั อ าเภอภเูพียง จงัหวัดน่าน 47 691468 2090636 นายชูศักด์ิ หาดพรม

160 6 ศพก.การผลิตเมล็ดพันธุ์ถัว่เหลืองต าบลท่าน้าว ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลท่าน้าว อ าเภอภเูพียง จงัหวัดน่าน 47 686240 2070731 นายประสิทธิ์ นามวงค์

161 7 ศพก.เครือขา่ย ต าบลฝายแกว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภเูพียง จงัหวัดน่าน 47 609367 2077215 นายจ าเนียร กนัจนา

162 เฉลิมพระเกยีรติ 1 ศูนยเ์รียนรู้ ศพก.เครือขา่ยบ้านหว้ยโกน๋ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดน่าน 47 0 0 นายค าแกว้ อนิชูใจ

163 2 ศูนยเ์รียนรู้ ศพก.หลักอ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดน่าน 47 0 0 นายยงยทุธ สุวรรณภมูิ

164 3 ศจช.บ้านปางหก ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นางสาวปรียาพร ท้าวคาม

165 4 ศูนยเ์รียนรู้ ศพก.เครือขา่ยบ้านใหมไ่ชยธงรัตน์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยโกน๋ อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดน่าน 47 712721 2167444 นายอาจ ฮังค า

166 5 ศูนยเ์รียนรู้ ศพก.เครือขา่ยเทคโนโลยกีารผลิตกาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดน่าน 47 0 0 นายถนอม อุน่ถิน่

167 6 ศพก.เครือขา่ยบ้านน  ารีพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่12 ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดน่าน 47 732178 2158578 นายฉตัรชัย บัวแสน

168 7 ศูนยเ์รียนรู้ ศพก.เครือขา่ยบ้านง้อมเปา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายมงคล พรหมพินิจ

169 8 ศูนยเ์รียนรู้ ศพก.เครือขา่ยบ้านเปียงกอ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลขนุน่าน อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดน่าน 0 0 0 นายกลุชวาล ใจปิง
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โซน x y

1 เมอืงพะเยา 1 ศพก.แมน่าเรือ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลแมน่าเรือ อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 589998 2114291 นายแทน วาเพชร

2 2 ศพก.ต าบลบ้านต  า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 583938 2125135 นางภคพร ออ้ยหวาน

3 3 ศพก.ต าบลบ้านต๋อม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 590037 2122593 นายจรัส เพียรงาน

4 4 ศพก.ต าบลแมป่ืม ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่10 ต าบลแมป่ืม อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 589498 2132141 นายนพพร แลสันกลาง

5 5 ศพก.ต าบลแมก่า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 594394 2101932 นายปริยติั สุวรรณ

6 6 ศพก.ต าบลบ้านใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 579048 2133612 นางแสงดาว ตีระสี

7 7 ศพก.จ าป่าหวาย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 598140 2110471 นางสาวปัณฑิกา ศิริอ ามาต

8 8 ศพก.ต าบลท่าวังทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 596969 2119035 นายศราวุธ พิกลุ

9 9 ศพก.แมใ่ส ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลแมใ่ส อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 592567 2114991 นายนายปรีชา ยะตา

10 10 ศพก.ต าบลบ้านสาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 586984 2117985 นายบุญส่ง ฟองงาม

11 11 ศพก.ท่าจ าปี ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลท่าจ าปี อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 587505 2129004 นางนวลจนัทร์ สิงหแ์กว้

12 12 ศพก.ต าบลสันป่ามว่ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสันป่ามว่ง อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา 47 585913 2121795 นายรุ่งเรือง กนัตรี

13 1 ศูนยเ์รียนรู้ปราชญ์เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยขา้วก่ า อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา 47 618010 2142146 นายสมชาย แสนหอม

14 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรพอเพียงภจูนิดา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหว้ยขา้วก่ า อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา 47 615325 2140613 นางจนิดา ปิยะ

15 3 ศูนยส่์งเสริมและผลิตพันธุ์ขา้วชุมชนต าบลจนุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่16 ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา 47 622871 2139465 นายหล่ัน พระวิสัตย์

16 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านร่องดู่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลจนุ อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา 47 619359 2136637 นายโพ รักสัตย์

17 5 ศูนยเ์กษตรผสมผสาน ม.11 ต.ลอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลลอ อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา 47 614888 2150942 นายทิน สักลอ

18 6 ศูนยเ์รียนรู้นาประชารัฐทุง่รวงทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลทุง่รวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา 47 625156 2150674 นายบุญสืบ ค าวงษา

19 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านสันหลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลทุง่รวงทอง อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา 47 619748 2148251 นายอดุม มาระแซม

20 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงหว้ยยางขาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา 47 622193 2146149 นายเสถยีร เวียงลอ

21 9 ศูนยเ์รียนรู้บ้านสวนเกษตรพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยยางขาม อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา 47 623465 2143378 นายธีร์ธวัช ปิงสุแสน

22 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านธาตุสันดงทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา 47 626975 2132824 นายทวี จอมทอง

23 11 ศูนยเ์รียนรู้โป่งโองฮิลล์ฟาร์มสเตย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลพระธาตุขงิแกง อ าเภอจนุ จงัหวัดพะเยา 47 624040 2133157 นายสุบิน โพธิสาร

24 เชียงค า 1 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลหยว่น อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 635615 2161374 นายสุกจิ ปาปวน

25 2 แปลงเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ล าไย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลน  าแวน อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 631717 2157165 นายเสาร์ ยาศรี

26 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 638417 2154417 นายดาบต ารวจทวีศักด์ิ อุน่ตาล

27 4 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงไกพ่ื นเมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 638516 2156092 นายบุญสิงห ์เวียงค า

28 5 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลเวียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 639492 2157053 นายสนัน่ โยธาดี

29 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 641699 2155595 นายศุภชัย ใจดี

30 7 ศูนยเ์รียนรู้การปฏรูิปทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 636408 2146140 นางอ าไพร อทุังไข

31 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 641439 2153095 นายมานพ ท้ายเรือค า

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัพะเยำ
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32 9 ศูนยข์า้วชุมชนต าบลเจดียค์ า ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลเจดียค์ า อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 640778 2157261 นายอดุม ใจหมั น

33 10 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลเจดียค์ า อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 638519 2160071 นายบุญช่วย หายทุกข์

34 11 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 644839 2159076 นายสิงหค์ า ชุมภู

35 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลเชียงบาน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 634546 2157281 นายสมบูรณ์ หอมนาน

36 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลเชียงบาน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 639492 2157053 นายสุนทร หอมนาน

37 14 แปลงเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ล าไย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 632724 2163599 นายประสงค์ กองมะลิ

38 15 ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลแมล่าว อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 650615 2149341 นางนงนุช ฐิติวรชิน

39 16 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลอา่งทอง อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 622822 2159857 นางสาวนิรินธน์ ประเสริฐสังข์

40 17 แปลงเรียนรู้ต้นแบบล าไย ต าบลทุง่ผาสุข ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลทุง่ผาสุข อ าเภอเชียงค า จงัหวัดพะเยา 47 634562 2154227 นายเฉลียว ธิตาโพธิ์

41 เชียงมว่น 1 แปลงเรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลเชียงมว่น อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 637135 2087471 นางจนิดา แสนบ้าน

42 2 แปลงเรียนรู้โคกหนองนา โมเดล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเชียงมว่น อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 637656 2093290 นางล าเนา จนัทร์แดง

43 3 แปลงเรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลเชียงมว่น อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 638587 2087366 นายค าหล้า วิไลรัตน์

44 4 แปลงเรียนรู้การพัฒนาสายพันธุ์พืช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเชียงมว่น อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 636108 2089906 นายอฐัสิทธิ์ พรหมจกัร

45 5 แปลงเรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลเชียงมว่น อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 635630 2085928 นายเกษม ดาวงดึงษ์

46 6 แปลงเรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลเชียงมว่น อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 638184 2085411 นายส าเนียง บ้านสระ

47 7 แปลงเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลเชียงมว่น อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 637261 2082452 นางกมล ค าบุญเรือง

48 8 แปลงเรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลเชียงมว่น อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 637635 2087788 นายจริะศักด์ิ ไชยอกัษร

49 9 แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 634117 2088432 นายลุย ปิจจวงศ์

50 10 แปลงเรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพและแปลงเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 622835 2084430 นายพัด เผ่ากนัทะ

51 11 แปลงเรียนรู้การผลิตลองกอง และเงาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลสระ อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 634832 2102525 นายทนงศักด์ิ บัวแดง

52 12 แปลงเรียนรู้การผลิตฝร่ังกมิจู ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลสระ อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 633740 2103117 นายค านู บัวแดง

53 13 แปลงเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขา้วและแปลงเรียนรู้การผลิตหน่อไมฝ้ร่ังปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลสระ อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 634033 2102135 นายเสนอ เขือ่นแกว้

54 14 แปลงเรียนรู้การผลิตล าไยคุณภาพและแปลงเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสระ อ าเภอเชียงมว่น จงัหวัดพะเยา 47 633394 2095091 นางแสงจนัทร์ ณ ล าพูน

55 ดอกค าใต้ 1 ศูนยเ์ครือขา่ยดอกค าใต้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 47 600701 2116047 นายประพันธ์ วิชา

56 2 ศูนยเ์ครือขา่ยดอนศรีชุม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 47 604828 2119868 นายธนาพัฒน์ เผ่าแกว้

57 3 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านถ  า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบ้านถ  า อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 47 612459 2108749 นายชุติพงค์ บุญทรัพย์

58 4 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านปิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบ้านปิน อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 47 609185 2100394 นางฟองจนัทร์ ยารังษี

59 5 ศูนยเ์ครือขา่ยหว้ยลาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 47 609571 2149188 นางพัชร์ศศริ สถติคงประภา

60 6 ศูนยเ์ครือขา่ยสันโค้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลสันโค้ง อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 47 608027 2123616 นางปภงักร จ ารัส

61 7 ศูนยเ์ครือขา่ยป่าซาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลป่าซาง อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 47 608852 2132654 นายจนัทร์ สมศรี

62 8 ศูนยเ์ครือขา่ยดงสุวรรณ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 47 609932 2129579 นายสมชัย ฟองรัตน์
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63 9 ศูนยเ์ครือขา่ยบุญเกดิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบุญเกดิ อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 47 603592 2117907 นางนงคราญ กนัยานะ

64 10 ศูนยเ์ครือขา่ยสว่างอารมณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลสว่างอารมณ์ อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 47 603276 2121815 นายค า ศรีชัย

65 11 เครือขา่ยคือเวียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลคือเวียง อ าเภอดอกค าใต้ จงัหวัดพะเยา 47 606906 2110672 นายพูลชัย มะเทวิน

66 ปง 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการปลูกล าไย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลปง อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 630889 2107722 นายศรีนวล หมอยาดี

67 2 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปปุย๋อนิทรียช์ีวภาพบ้านดอนไชยป่าแขม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลออย อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 642037 2126199 นายอภนิันท์ บุญธรรม

68 3 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลงิม อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 642231 2136773 นางนันทิชา กนัชัย

69 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลงิม อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 645296 2132744 นายกติตินันต์ พรมไชย

70 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานในพื นทีป่ฏรูิปทีดิ่นจงัหวัดพะเยา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลงิม อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 639405 2133461 นางศรีนวล นามเมอืง

71 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลงิม อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 642296 2128335 นายบุญธรรม ยาวิละ

72 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 654070 2136179 นายพลาธิป อภภิชัผ่องใส

73 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการปลูกมะนาวและการขยายพันธุ์พืช ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลนาปรัง อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 635371 2120331 นายบุญเทียม เขือ่นแกว้

74 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการพัฒนาทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลนาปรัง อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 633409 2120959 นายเล็ก อปุมา

75 10 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 646950 2114995 นายอชัฌานนท์ บุญเทพ

76 11 ศูนยเ์รียนรู้แปลงใหญ่มะมว่ง ต าบลขนุควร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 645553 2116610 นายวีระ แซ่จาง

77 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการปลูกผักหวานป่า ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 642782 2119080 นายวุ่น ปินตา

78 13 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการปลูกยางพารา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลขนุควร อ าเภอปง จงัหวัดพะเยา 47 646957 2118060 นายเจตนิพัทธ์ สีตาวัน

79 แมใ่จ 1 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลแมใ่จ อ าเภอแมใ่จ จงัหวัดพะเยา 47 589216 2138014 นายบุญเทียม เทพสิงห์

80 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลศรีถอ้ย ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแมใ่จ จงัหวัดพะเยา 47 581509 2143762 นายอดุม วรรณจกัร์

81 3 ศูนยเ์รียนรู้ลิ นจี่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่12 ต าบลศรีถอ้ย อ าเภอแมใ่จ จงัหวัดพะเยา 47 581288 2143762 นายสังเวียน ชัยทิพย์

82 4 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลแมสุ่ก อ าเภอแมใ่จ จงัหวัดพะเยา 47 582959 21341000 นายทองหล่อ ใจถา

83 5 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลป่าแฝก อ าเภอแมใ่จ จงัหวัดพะเยา 47 581717 2147998 นายสวาท ตุ้ยปัน

84 6 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วบ้านป่าแฝกกลาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลป่าแฝก อ าเภอแมใ่จ จงัหวัดพะเยา 47 580913 2148044 นายสมจติ ค าสม

85 7 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแมใ่จ จงัหวัดพะเยา 47 589037 2142682 นายจนัทร์ ศรีใจ

86 8 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแมใ่จ จงัหวัดพะเยา 47 588188 2138860 นายชัย ใจแล

87 9 เกษตรพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่6 ต าบลเจริญราษฎร์ อ าเภอแมใ่จ จงัหวัดพะเยา 47 582716 2142946 นายพงษ์ศิริ ทองวรรณ

88 10 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลเจริญราษฎร์ อ าเภอแมใ่จ จงัหวัดพะเยา 47 580823 2147019 นายสุ่ม ค ามี

89 ภซูาง 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลภซูาง อ าเภอภซูาง จงัหวัดพะเยา 47 641551 2172022 นายนิคม วงศ์ใหญ่

90 2 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลป่าสัก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลป่าสัก อ าเภอภซูาง จงัหวัดพะเยา 47 644443 2170309 นายธนโชติ วงศ์ใหญ่

91 3 กลุ่มผลิตผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลทุง่กล้วย อ าเภอภซูาง จงัหวัดพะเยา 47 642387 2164971 นายบุญส่ง ธรรมโม

92 4 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทุง่กล้วย อ าเภอภซูาง จงัหวัดพะเยา 47 645241 2169929 นายช านาญ รุ่งเรือง

93 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลเชียงแรง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลเชียงแรง อ าเภอภซูาง จงัหวัดพะเยา 47 636368 2168322 นายอุด๊ อ าข า
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94 6 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลสบบง อ าเภอภซูาง จงัหวัดพะเยา 47 639743 2165256 นายนิรันต์ ใจหาญ

95 7 กลุ่มเกษตรแปรรูปผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลสบบง อ าเภอภซูาง จงัหวัดพะเยา 47 636204 2165215 นางสาวณิชกมล ปาริน

96 ภกูามยาว 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหว้ยแกว้หลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 601863 2132402 นายธงชัย สิงหแ์กว้

97 2 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 604751 2138834 นายรุ่งเรือง วงศ์ไชย

98 3 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 604849 2140200 นายล้วน ยงัมัน่

99 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 604764 2138830 นายสมยั บัวงาม

100 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านกว้านต าบลดงเจน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลดงเจน อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 600519 2126114 นางบัวหลี วงศ์ไชย

101 6 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลดงเจน อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 601488 2126063 นายประเสริฐ วงศ์ไชย

102 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลดงเจน อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 598937 2132591 นายเปล่ียน ไชยกลุ

103 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านแมอ่งิหลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแมอ่งิ อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 601798 2124045 นายประรอง จมุปา

104 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน หมู ่2 ต าบลแมอ่งิ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลแมอ่งิ อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 602322 2124570 นายวสันต์ พงษ์ค า

105 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเหด็ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลแมอ่งิ อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 602616 2124699 นายประทวน ฟักแกว้

106 11 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักสวนครัว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลแมอ่งิ อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 602890 2124908 นายเชียร พรมจกัร์

107 12 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงไกช่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลแมอ่งิ อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 602414 2124938 นายพงษ์เดช ชื่นวงค์

108 13 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลแมอ่งิ อ าเภอภกูามยาว จงัหวัดพะเยา 47 606119 2129551 นายณัฐนนท์ อดุหล้า
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โซน x y

1 เมอืงแพร่ 1 ต ำบลนำจกัร ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลนำจกัร อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 623976 2002753 นำยวงศกร สุทธิบุตร

2 2 ต ำบลน  ำช ำ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลน  ำช ำ อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 630321 2012151 นำงสมทรง ชุ่มใจ

3 3 ต ำบลป่ำแดง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลป่ำแดง อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 626860 2002545 นำงอมัพวัน รุ่งเรืองเลิศ

4 4 ต ำบลทุง่โฮ้ง ศูนยป์รำชญ์ชำวบ้ำน หมูท่ี่5 ต ำบลทุง่โฮ้ง อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 623497 2009061 นำงประภำพรรณ ศรีตรัย

5 5 ต ำบลเหมอืงหมอ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่1 ต ำบลเหมอืงหมอ้ อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 625545 2007813 นำยพรมมำ ค ำแปน

6 6 ต ำบลวังธง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่4 ต ำบลวังธง อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 620593 2012830 นำยวันชัย ธงยีสิ่บสอง

7 7 ต ำบลแมห่ล่ำย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่7 ต ำบลแมห่ล่ำย อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 628192 2015135 นำยพีรพงศ์ แสงแกง่

8 8 ต ำบลป่ำแมต ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลป่ำแมต อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 619778 2008529 นำงนงนภทัร กนกกลูกตำธิกำร

9 9 ต ำบลบ้ำนถิน่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่11 ต ำบลบ้ำนถิน่ อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 628192 2015135 นำยบันเทิง ถิน่ฐำน

10 10 ต ำบลสวนเขือ่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลสวนเขือ่น อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 625958 2004940 นำงนิชนันท์ ขตัติสระ

11 11 ต ำบลวังหงส์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่5 ต ำบลวังหงส์ อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 623835 2017584 นำยประเสริฐ์ หงส์แสง

12 12 ต ำบลแมค่ ำมี ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่11 ต ำบลแมค่ ำม ีอ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 630447 2019689 นำยจรัญ กำศสนุก

13 13 ต ำบลแมย่ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลแมย่ม อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 621878 2011063 นำงกญัญ์หำ กำ๋ทองทุง่

14 14 ต ำบลกำญจนำ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต ำบลกำญจนำ อ ำเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ 47 624173 2004848 นำยบรรจง ศรีธิยศ

15 ร้องกวำง 1 ศูนยแ์ปรรูปผลิตภณัฑ์ อืน่ๆ หมูท่ี่8 ต ำบลร้องกวำง อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 642730 2030813 นำยทองหล่อ นะอิ

16 2 ศูนยเ์รียนรู้กำรปลูกเมล่อน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่13 ต ำบลร้องกวำง อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 639554 2029211 นำยชัยณรงค์ วงศ์พญำ

17 3 ศูนยเ์รียนรู้กำรเลี ยงกวำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต ำบลร้องเขม็ อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 636126 2025447 นำยผดุง จนัทร์กู้

18 4 แปลงใหญ่ขำ้วโพดเลี ยงสัตว์(สหกรณ์) ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่6 ต ำบลร้องเขม็ อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 636337 2024488 นำยสีพจน์ สำระวะ

19 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนวนเกษตร ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลน  ำเลำ อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 640113 2020042 นำยจริภทัร แจม่รัตนโสภณิ

20 6 แปลงใหญ่ขำ้ว(สหกรณ์) อืน่ๆ หมูท่ี่10 ต ำบลน  ำเลำ อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 638368 2020418 นำยสมศักด์ิ ปินตำริน

21 7 แปลงใหญ่สัปปะรด ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่2 ต ำบลบ้ำนเวียง อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 635772 2015512 นำงเบญจมำศ อนิกำ

22 8 แปลงใหญ่ปลำกดหลวง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่2 ต ำบลบ้ำนเวียง อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 0 0 นำยพำยพั ต๊ิบยอ้ย

23 9 ศจช.ทุง่ศรี ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลทุง่ศรี อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 639000 2026299 นำยบุญจบ ยอดสำร

24 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต ำบลทุง่ศรี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลทุง่ศรี อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 0 0 นำยธีรวัฒน์ ต๊ะวิกำ

25 11 แปลงใหญ่ขำ้วโพดเลี ยงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่1,2 ต ำบลทุง่ศรี อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 639862 2026345 นำงแสงเรียน ยอดสอน

26 12 แปลงใหญ่แตงโม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2,9 ต ำบลแมย่ำงตำล อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 630660 2023664 นำยวิชัย หำญจติ

27 13 ศจช.แมย่ำงฮ่อ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต ำบลแมย่ำงฮ่อ อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 634653 2027151 นำยสำคร อนิต๊ะจำ

28 14 แปลงใหญ่พริก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต ำบลแมย่ำงฮ่อ อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 634642 2027538 นำยชัยยำภมู ิถิน่ถำ

29 15 ศูนยเ์กษตรผสมผสำน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่1 ต ำบลไผ่โทน อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 651001 2035747 นำยสิริชำติ พุฒตำล

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัแพร่
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัแพร่

30 16 ศูนยเ์รียนรู้ปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต ำบลหว้ยโรง อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 653894 2032366 นำยสมบัติ ทะสุตะ

31 17 ศจข.หว้ยโรง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลหว้ยโรง อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 655766 2037124 นำยเตียว ทะตัน

32 18 ศจช.แมท่รำย ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต ำบลแมท่รำย อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 0 0 นำงฐิติยำ เป็งป้อง

33 19 ศดปช.แมท่รำย ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลแมท่รำย อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 0 0 นำงอมัพันธ์ กำศสกลุ

34 20 แปลงใหญ่ขำ้วโพดเลี ยงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่4 ต ำบลแมท่รำย อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 639123 2033943 นำยสุคนธ์ ศรีจะตะ

35 21 ศูนยเ์กษตรผสมผสำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลแมย่ำงร้อง อ ำเภอร้องกวำง จงัหวัดแพร่ 47 639130 2029267 นำยอำรุณ ฉลอม

36 ลอง 1 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตปุย๋หมกัจำกวัสดัเหลือใช้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่11 ต ำบลหว้ยออ้ อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 589508 1991178 นำยบุญรวง หมืน่อำษำ

37 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเทคโนโลยกีำรเกษตร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลหว้ยออ้ อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 589481 1998950 นำยสุริยำ ขนัแกว้

38 3 ศูนยท์ ำนำเกษตรอนิทรียบ์้ำนนำไผ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่13 ต ำบลหว้ยออ้ อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 586904 1999238 นำงองค์อร พิพัฒน์ธำดำ

39 4 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลบ้ำนปิน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต ำบลบ้ำนปิน อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 595838 1994968 นำยเสถยีร อดุมสุข

40 5 กำรผลิตไผ่เป๊ำะแบบครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต ำบลต้ำผำมอก อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 598290 2006848 นำยทศพงษ์ พูลทวี

41
6

กำรใช้ประโยชน์ในทีดิ่นส ำนักงำนปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม(สปก.)

โดยกำรท ำเกษตรทฤษฎใีหมต่ำมปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลเวียงต้ำ อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 607183 2024558 นำยน ำ สัมฤทธิ์

42 7 เครือขำ่ยเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมต ำบลปำกกำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่9 ต ำบลปำกกำง อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 583167 1993506 นำยสมำน ใจยะสำร

43 8 ศูนยเ์รียนรู้บ้ำนนำอุน่น่อง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลหวัทุง่ อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 580987 1999145 นำยพงษ์พันธ์ ติแกว้

44 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำนสู่วิถเีศรษฐกจิพอเพียง ต.ทุง่แล้ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลทุง่แล้ง อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 579814 1986406 นำงสำวอำภรณ์ กำวีจนัทร์

45 10 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตปุย๋อนิทรียคุ์ณภำพสูง ต.บ่อเหล็กลอง ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต ำบลบ่อเหล็กลอง อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 576086 1991963 นำยเสรี ฟูน้อย

46 11 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลแมป่ำน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลแมป่ำน อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 589958 1991825 นำยศรีรัตน์ ค ำผำเชื อ

47 12 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ต ำบลแมป่ำน ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลแมป่ำน อ ำเภอลอง จงัหวัดแพร่ 47 589955 1992147 นำยอร่ำม อนิจนิดำ

48 สูงเมน่ 1 ศพก สูงเมน่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลสูงเมน่ อ ำเภอสูงเมน่ จงัหวัดแพร่ 47 617585 1995136 นำยพงษศักด์ิ สุวรรณพงศ์

49 2 ศพก น ำ้ช ำ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลน  ำช ำ อ ำเภอสูงเมน่ จงัหวัดแพร่ 47 616018 1995119 นำยเจริญ สมปำน

50 3 ศพก หวัฝำย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่8 ต ำบลหวัฝำย อ ำเภอสูงเมน่ จงัหวัดแพร่ 47 618719 1995043 นำงดำรำรัตน์ หติกำรุญ

51 4 ศพก ดอนมลู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลดอนมลู อ ำเภอสูงเมน่ จงัหวัดแพร่ 47 619843 1996031 นำยสุรินทร์ ดอกบัว

52 5 ศพก บ้ำนกวำง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต ำบลบ้ำนกวำง อ ำเภอสูงเมน่ จงัหวัดแพร่ 47 626003 1998507 นำงอ ำพันธ์ ศรีจนัทร์

53 6 ศพก บ้ำนปง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลบ้ำนปง อ ำเภอสูงเมน่ จงัหวัดแพร่ 47 613542 1997889 นำยทวี ขยำยเสียง

54 7 ศพก ร่องกำศ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต ำบลร่องกำศ อ ำเภอสูงเมน่ จงัหวัดแพร่ 47 618567 2002343 นำงนงลักษณ์ ใจกำรณ์

55 8 ศพก สบสำย ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลสบสำย อ ำเภอสูงเมน่ จงัหวัดแพร่ 47 617168 1999587 นำยจติพันธ์ แสงทอง

56 9 ศพก เวียงทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลเวียงทอง อ ำเภอสูงเมน่ จงัหวัดแพร่ 47 613579 1992061 นำงณิชำภทัร อนำมยั

57 10 ศพก พระหลวง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต ำบลพระหลวง อ ำเภอสูงเมน่ จงัหวัดแพร่ 47  ุ623286 1998473 นำยเอกนรินทร์ สำใจ
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58 เด่นชัย 1 บ้ำนหว้ยน  ำพริก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลเด่นชัย อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 607594 1988040 นำยหว่ง กองโกย

59 2 ศูนยส์ำธิตเกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลเด่นชัย อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 610393 1988814 นำงสำวบุญยก ขวำนเพ็ชร

60 3 บ้ำนแมจ่ัว๊ะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลแมจ่ัว๊ะ อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 614637 1990133 นำงโชติกำ ออ่นเป็ง

61 4 สวนเกษตรเพชรเมอืงแพร่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลแมจ่ัว๊ะ อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 614733 1989005 นำงสำวพรทิพย ์รักษำ

62 5 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลแมจ่ัว๊ะ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต ำบลแมจ่ัว๊ะ อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 615615 1989433 นำยสนอง ส่งศรี

63 6 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชนต ำบลแมจ่ัว๊ะ ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต ำบลแมจ่ัว๊ะ อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 615621 1989477 นำยสนอง ส่งศรี

64 7 บ้ำนปำงเคำะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลไทรยอ้ย อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 602731 1986128 นำยชัยเดช สุฤทธิ์

65 8 บ้ำนป่ำไผ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลไทรยอ้ย อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 596604 1984264 นำงสำววชิรำภรณ์ วงค์ปินตำ

66 9 บ้ำนหว้ยไร่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่2 ต ำบลหว้ยไร่ อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 610591 1977505 นำยแดงต้อย สุรีย์

67 10 บ้ำนฮ้ำนน ำ้หมอ้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหว้ยไร่ อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 612898 1982025 นำยสำมำรถ ขนันำโพธิ์

68 11 ดอยหลวงฟำร์ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลปงป่ำหวำย อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 607930 1991615 นำยขวัญยนื จนิดำค ำ

69 12 บ้ำนเด่นชุมพล ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่4 ต ำบลปงป่ำหวำย อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 612543 1991105 นำยประดับ พลอยท ำ

70 13 กะเทยแพร่ฟำร์ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลปงป่ำหวำย อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 609258 1992285 นำยไพรัตน์ เลือกใช้

71 14 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชนต ำบลปงป่ำหวำย ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต ำบลปงป่ำหวำย อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 612515 1991105 นำยประดับ พลอยท ำ

72 15 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลปงป่ำหวำย ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต ำบลปงป่ำหวำย อ ำเภอเด่นชัย จงัหวัดแพร่ 47 612515 1991105 นำยประดับ พลอยท ำ

73 สอง 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลบ้ำนหนุน อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 624838 2040947 นำงวันดี สุคนธมำลี

74 2 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตพืชปลอดภยัในโรงเรือน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต ำบลบ้ำนหนุน อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 626088 2041532 นำยพุทธิภณ ยะรำช

75 3 ศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรศัตรูพืช ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลบ้ำนหนุน อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 623729 2044379 นำยสุวัฒน์ จมุปำจี๋

76 4 ศูนยเ์รียนรู้พืชสมนุไพร ศูนยป์รำชญ์ชำวบ้ำน หมูท่ี่8 ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 622870 2045163 นำยประสำท สีเสน

77 5 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่10 ต ำบลหว้ยหมำ้ย อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 620440 2037589 นำยประพันธ์ ผำแกว้

78 6 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตพืชสมนุไพรครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่11 ต ำบลเตำปูน อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 629557 2045933 นำงสำวฟำรียำ อำริยสุธรรม

79 7 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตพืชผักปลอดสำรพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี ่2 ต ำบลเตำปูน อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 627369 2047429 นำยวิสุทธิ แกว้จนิดำ

80 8 ศูนยเ์รียนรู้กำรจดักำรดินและกำรใช้ปุย๋ ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลเตำปูน อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 627315 2046380 นำยเอก ใจตรง

81 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนเกษตรผสมผสำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลเตำปูน อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 627371 2052147 นำงสำวสุภำรัตน์ จลุพงษ์

82 10 ศูนยเ์รียนรู้กำรขยำยพันธุ์พืช ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลหวัเมอืง อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 625407 2027961 นำยดรัณภพ อ่ ำทิพย์

83 11 ศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรศัตรูพืช ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต ำบลหวัเมอืง อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 624220 2028861 นำยสมจติต์ แพทยส์มำน

84 12 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตขำ้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่13 ต ำบลหวัเมอืง อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 624113 2024491 นำงสุจนิต์ ไขค่ ำ

85 13 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตโคขนุ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต ำบลสะเอยีบ อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 630256 2076813 นำยจรัญ ค ำบุญเรือง

86 14 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตยำงพำรำคุณภำพ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต ำบลสะเอยีบ อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 630617 2059466 นำยบุญช่วย สำทุง่
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87 15 ศูนยเรียนรู้กำรผลิตล ำไยคุณภำพ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต ำบลแดนชุมพล อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 627485 2030432 นำยประยรู พอสม

88 16 ศูนยเ์รียนรู้กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำจดื ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่3 ต ำบลแดนชุมพล อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 622891 2033228 นำยพิทักษ์ สมหล่ำย

89 17 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตพริกปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต ำบลทุง่น้ำว อ ำเภอสอง จงัหวัดแพร่ 47 624900 2035319 นำยคูณดี ทะค ำสอน

90 วังชิ น 1 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำยปัญญำ ชูมณี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลวังชิ น อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 567103 1973536 นำยปัญญำ ชูมณี

91 2 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน บ้ำนหำดร่ัว ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต ำบลวังชิ น อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 571827 1966963 นำยเรืองชัย สีแกว้

92 3 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำยวงค์เนตร วิใจยำ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลวังชิ น อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 562598 1977669 นำยวงค์เนตร วิใจยำ

93 4 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำงขนิษฐำ อนุกลู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลวังชิ น อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 566043 1975377 นำงขนิษฐำ อนุกลู

94 5 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำยสมบูรณ์ เครือแดง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลสรอย อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 547664 1964158 นำยสมบูรณ์ เครือแดง

95 6 แปลงเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่ไผ่ นำยเกษม ยะพันธ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลสรอย อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 548106 1964963 นำยเกษม ยะพันธ์

96 7 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำยมนู กำญจนะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลนำพูน อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 578523 1967345 นำยมนู กำญจนะ

97 8 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน บ้ำนดอนกว้ำง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต ำบลนำพูน อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 576983 1959654 นำยสมรส วงศ์มอย

98 9 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำงสุดสวำท ดีดพิณ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลนำพูน อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 589575 1968837 นำงสุดสวำท ดีดพิณ

99 10 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำงกำญจนำ ชมภวูิเศษ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลนำพูน อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 578527 1970782 นำงกำญจนำ ชมภวูิเศษ

100 11 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำงบุญสอง ยะยวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลแมพุ่ง อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 559832 1971503 นำงบุญสอง ยะยวง

101 12 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำยลัทธพล ขตัติยศ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลแมพุ่ง อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 558859 1971297 นำยลัทธพล ขตัติยศ

102 13 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำยนิยม เขยีวต๊ิบ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่16 ต ำบลแมพุ่ง อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 554718 1968832 นำยนิยม เขยีวต๊ิบ

103 14 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำงโสพี ก ำแพง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลแมพุ่ง อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 55945 1971812 นำงโสพี ก ำแพง

104 15 แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่นำยชำญณรงค์ เต๋จะปิก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลแมเ่กิง๋ อ ำเภอวังชิ น จงัหวัดแพร่ 47 567513 1985494 นำยชำญณรงค์ เต๋จะปิก

105 หนองมว่งไข่ 1 ศูนยเ์รียนรู้ขำ้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลแมค่ ำม ีอ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 627680 2019731 นำยบรรจบ ทิพยว์ัน

106 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลแมค่ ำม ีอ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 628025 2019671 นำยเชำว์ วงศ์อรินทร์

107 3 ศูนยเ์ลี ยงโคเนื อแบบปรำนีต ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต ำบลหนองมว่งไข ่อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 626154 2020336 นำยเชวง อะทะเสน

108 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลหนองมว่งไข ่อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 626310 2019571 นำยสมนึก แกว้ตีน

109 5 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลหนองมว่งไข ่อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 625088 2019038 นำยสมศักด์ิ วงศ์ไข่

110 6 ศูนยดิ์นปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต ำบลหนองมว่งไข ่อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 625088 2019038 นำงสำวประพิมพร กำศบ ำรุง

111 7 ศูนยธ์ุรกจิกำรท่องเทีย่วเชิงเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่1 ต ำบลหนองมว่งไข ่อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 626317 2019531 นำยอภเิทพ ทองประไพ

112 8 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตโคเนื อ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต ำบลน  ำรัด อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 625395 2021390 นำงสำยรุ้ง ปรำบสงบ

113 9 ศูนยแ์ปรรูปผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่4 ต ำบลวังหลวง อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 623917 2022640 นำงสมทรง ปัญญำแฝง

114 10 ศูนยแ์ปรรูปผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลวังหลวง อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 623501 2022451 นำงนภำวีร์ ไขแ่กว้

115 11 ศูนยผ์ลิตพืชผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลต ำหนักธรรม อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 631386 2020416 นำยธีระพงศ์ วีระพันธุ์
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัแพร่

116 12 ศูนยเ์กษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลต ำหนักธรรม อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 633035 2021942 นำยสนัน่ เตปัง

117 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลทุง่แค้ว อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 621543 2024563 นำยวีระยทุธ ใจสุบรรณ

118 14 วิสำหกจิสมนุไพรริมยม ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลทุง่แค้ว อ ำเภอหนองมว่งไข ่จงัหวัดแพร่ 47 622368 2024068 นำงลัดดำ วงศ์สวัสด์ิ
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โซน x y

1 เมอืงแมฮ่่องสอน 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตกระเทียม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 384463 2107730 นางกลัญา ไกรภพเจริญจติ

2 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านสัตว์ปีก ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 390809 2126508 นายจรัส อุน่ใจ

3 3 ศูนยเ์รียนรู้ด้านงา ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลปางหม ูอ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 389591 2138167 นายสุรสิทธิ์ กรุณาอภนิันท์พร

4 4 ศูนยเ์รียนรู้พืชหลังนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลปางหม ูอ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 390409 2138556 นายสมบุรณ์ เรือนแกว้

5 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านกระเทียม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 391633 2148903 นายวิโรจน์ ลืนค า

6 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 392131 2148751 นายสมพงค์ ไตรรัตน์นิธิกลุ

7 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตถัว่เหลือง/ถัว่ลิสง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 390604 2148171 นายนพศร ศิลปจติต์

8 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านกระเทียม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 395311 2157178 นายชาตรี ค าจิง่

9 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านดินปุย๋ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 400335 2155320 นายสุธี ยอดดี

10 10 ศูนยเ์รียนรู้ด้านกาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยปูลิง อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 409492 2130004 นายเคม ูถวิลกจิไพศาล

11 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านกาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่9 ต าบลหว้ยปูลิง อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 411937 2922558 นางสาวกาญจนา พานทอง

12 ขนุยวม 1 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนออมทรัพยเ์กษตรทางเลือกบ้านแมสุ่ริน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 388905 2091512 นางเพ็ญพิกา เตือนชวัลย์

13 2 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม ่"young smart farmer" อ าเภอขนุยวม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 388140 2081562 นางสาวปราลี แหล่งป่าหมุน้

14 3 กลุ่มผู้เล้ียงวัวบ้านขนุยวม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 387502 2080237 นายสุลี ฉลาดวงค์

15 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 387467 2080170 นายจ ารูญ บุญทา

16 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านต่อแพ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแมเ่งา อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 385584 2079686 นายจรุณ จนัทรตะกอง

17 6 ศูนยถ์ัว่ชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลแมเ่งา อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 384586 2082723 นางแหลง พรรณบุตร

18 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลเมอืงปอน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 386701 2072950 นายบุญยศ ผ่อนวล

19 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 388454 2073696 นายเขือ่ง วิลัย

20 9 แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลเมอืงปอน อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 387868 2073529 นายเลิศชัย คงมณี

21 10 ศูนยจ์ดัการธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) ต าบลแมก่ิ๊ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแมก่ิ ๊อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 378690 2062006 นายพัชรพงษ์ กอ่นเกยีรติยศ

22 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลแมก่ิ ๊อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 379535 2057104 นายพะหมอ่ พินิจวงศ์ภษูิต

23 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดินอ าเภอขนุยวม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลแมอ่คูอ อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 395131 2083575 นายพัชร์ กนัทะวงค์

24 13 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกกาแฟปลอดสารพิษบ้านแมอ่คูอหลวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่5 ต าบลแมอ่คูอ อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 400004 2088533 นายบุญชัย กรกมัพล

25 14 กลุ่มท าการเกษตรเชิงท่องเทีย่ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลแมอ่คูอ อ าเภอขนุยวม จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 402516 2093944 นายการุณ ค าสวัสด์ิ

26 ปาย 1 young smart farmer ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอปาย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 442588 2142607 นายกฤตยชญ์ ชัยกลุ

27 2 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการจดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอปาย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 441974 2143106 นายณัฐภมู ิถามลู

28 3 แปลงใหญ่ถัว่เหลือง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลแมน่าเติง อ าเภอปาย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 439233 2144582 นายสมยั ติปะละ

29 4 young smart farmer ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลแมน่าเติง อ าเภอปาย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 437999 2147186 นางสาวณัชยกร ศิริโม

30 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่๓ ต าบลแมน่าเติง อ าเภอปาย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 ๔๓๗๒๕๙ ๒๑๔๔๘๕๘ นายไฉน นัน้หมอ่ง

31 6 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแมฮ้ี่ อ าเภอปาย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 442416 2138361 ร้อยตรีเอีย่ม กนัทาน้อย

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

32 7 บ้าสวนอคิราห์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่๓ ต าบลแมฮ้ี่ อ าเภอปาย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 ๔๔๓๗๔๗ ๒๑๓๓๗๑๗ นายประยรู ปิมปา

33 8 young smart farmer ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลทุง่ยาว อ าเภอปาย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 435979 2137208 นายบุญอนันต์ เหล่อโพ

34 9 ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ถัว่ชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเมอืงแปง อ าเภอปาย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 434411 2124427 นางสายค า อทุธายะ

35 แมส่ะเรียง 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน บ้านแพะ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 384867 2013856 นายวร เปรมเจริญจติร

36 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บ้านหว้ยหลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 387150 2016089 ร้อยตรีสะหะวิจารณ์ เรืองเดชฤทธิไกร

37 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บ้านกาศ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 386741 2016011 นายบุญมาก นาดี

38 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชบ้านหนองผักหนาม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลแมส่ะเรียง อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 387486 2002579 นางนฤมล ประทินสุขอ าไพ

39 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง แมส่ะเรียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลแมส่ะเรียง อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 387789 2006654 นายแดง ปัญญา

40 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บ้านหนองป่าแขม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลแมค่ง อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 386019 2007381 นางสาวนฤภทัร ธิวงษ์

41 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง แมค่ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแมค่ง อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 385305 2008408 นางอารีย ์เกดิมงคล

42 8 ศูนยเ์รียนรู้กาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลแมเ่หาะ อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 402033 2006836 นายมานพ เพียรชอบไพร

43 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง แมย่วม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลแมย่วม อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 384867 2000561 นางอ าพร พันกนัทะ

44 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง บ้านจอมกติติ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลแมย่วม อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 385868 2007201 นางมาลัย บุญเจงิ

45 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ป่าเเป๋ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 412838 2023277 นายมะณี ศักด์ิชัยปัญญา

46 แมล่าน้อย 1 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงกุง้เครฟิต ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลแมล่าน้อย อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 385739 2027547 นางสาวณัฐพร เหล่ากาวี

47 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านทุง่รวงทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลแมล่าน้อย อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 385251 2027336 นายปริเชษฐ์ กณุนะ

48 3 ศูนยเ์กษตรกรรมทางเลือกบ้านหว้ยไกป่่า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลแมล่าหลวง อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 383605 2047828 นายดาวทอง ค าสุข

49 4 แปลงใหญ่บุกบ้านหว้ยไกป่่า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลแมล่าหลวง อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 383981 2047917 นายสุพรรณ อูศ่รีเมอืง

50 5 แปลงใหญ่ประมงผลิตและแปรรูปสัตว์น้ าอ าเภอแมล่าน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลแมล่าหลวง อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 387071 2048750 นายปริญญา จริะมติร

51 6 แปลงใหญ่ถัว่เหลืองสันติพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลแมล่าหลวง อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 386980 2047818 นายจวน สุจา

52 7 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงสุกรบ้านแมเ่ต๊ีย ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลท่าผาปุม้ อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 385066 2023169 นางสุพิศ วนาสิทธิ์

53 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านท่าผาปุม้ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลท่าผาปุม้ อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 384589 2024219 นายอนุพงษ์ คนฉลาด

54 9 แปลงใหญ่กาแฟบ้านหว้ยหอ้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 401275 2032204 นายสกล ขนัธ์เขยีว

55 10 แปลงใหญ่กาแฟบ้านละอบู ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 400450 2028536 นายสัจจา พิทักษไพสนธ์

56 11 แปลงใหญ่อะโวคาโด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 402190 2027699 นายวิทุน ขยนัใหญ่ยิง่

57 12 กลุ่มผู้เล้ียงแกะบ้านหว้ยหอ้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลหว้ยหอ้ม อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 401323 2032321 นางมะลิวัลย ์นักรบไพร

58 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน บ้านแมป่าง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลสันติคีรี อ าเภอแมล่าน้อย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 388809 2041825 นายวินิจ กศุลศิริ

59 สบเมย 1 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 386479 1985643 นายเมอืงกล ปินตา

60 2 แปลงใหญ่พริกกะเหรียง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 375563 1971359 นายเหมาะเจ แขง็คีรี

61 3 แปลงใหญ่กาแฟ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 377681 1973188 นายวินัย โกพอ

62 4 เกษตรทฤษฎใีหมเ่กษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 585489 1988780 นายเสมอ พิสมยั
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน

63 5 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลแมค่ะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 385108 1991079 นางสาวเพ็ญเพชร กายสิทธิ์

64 6 ผลิตมะละกอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลแมค่ะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 386923 1995284 นายตรีเทพ ไชยวัฒนา

65 7 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแมค่ะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 385351 1993452 นางอ านวยพอ ทะนันชัย

66 8 ศดปช. บ้านแมเ่กาะ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลแมค่ะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 386415 1988326 นายทอง ต้าวพรหม

67 9 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลแมส่วด อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 0 388173 1984276 นายค าน้อย สุขสมบูรณ์

68 10 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแมส่วด อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 415407 2000149 นายพิชัย วงค์อนิถา

69 11 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธ์ถัว่เหลือง บ้านนาดอย ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่9 ต าบลแมส่วด อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 397595 1957699 นายประหยดั วงศ์สว่างจนัทร์

70 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแมส่วด อ าเภอสบเมย จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 387353 1985090 นายสิรภาส ทองพันธ์

71 ปางมะผ้า 1 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตกาแฟ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 426262 2154466 นายอนิทร์สร ภาสวรโรจน์กลุ

72 2 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมะมว่งน้ าดอกไม้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 461038 2156107 นายเธียนชัย แซ่จู

73 3 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกไมผ้ลเมอืงหนาวบ้านผาเจริญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 419077 2167803 นายแสนสะอาด สินสายไทย

74 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียบ์้านแมล่ะนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 418209 2166943 นายกศุล ค านวณทรัพย์

75 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านยาป่าแหน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 419842 2167749 สิบตรีทักษ์ดนัย รัศมี

76 6 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกพืชผักบ้านแสนค าลือ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 428811 2169735 นายล่อสา โชคแสงค าลือ

77 7 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านถ้ าลอด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 423356 2163192 นายชัยวัธ คล้ายเกา้แกว้

78 8 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านผามอญ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 426599 2159559 นางภารดา สานใจธารทิพย์

79 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านเมอืงแพม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 426747 2165729 นายไวพจน์ พรแดน

80 10 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตกระเทียม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลนาปูป่้อม อ าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแมฮ่่องสอน 47 405046 2172570 นายเวนิช ไพรกล่ินวัฒนา
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โซน x y

1 เมอืงล ำปำง 1 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่7 ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 553127 2017777 สิบเอกบุญเสริม ดีผิว

2 2 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่4 ต ำบลชมพู อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 550523 2017589 นำยถนอม กองนำค

3 3 กลุ่มล ำไยนอกฤดู ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่3 ต ำบลกล้วยแพะ อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 548675 2015394 นำยเสำร์ กองประถม

4 4 ขำ้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่7 ต ำบลปงแสนทอง อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 544116 2020895 นำงวำสนำ แปงค ำ

5 5 ศูนยเ์รียนรู้กำรปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่1 ต ำบลบ้ำนแลง อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 568948 2048583 นำงปิยะวรรณ ปีบ้ำนใหม่

6 6 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่5 ต ำบลบ้ำนแลง อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 572522 2042813 นำยกล้ำหำญ อนิต๊ะพันธ์

7 7 กำรปลูกสับปะรด ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่1 ต ำบลบ้ำนเสด็จ อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 567609 2037350 นำยเนตร ทองค ำ

8 8 เพำะเหด็ฟำงอนิทรียแ์ละกล้ำไมบ้้ำนต้นต้อง young smart farmer ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต ำบลพิชัย อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 560218 2027857 นำงสำวจนัทร์เพ็ญ ลวงค ำ

9 9 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลทุง่ฝำย อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 559594 203151 นำยนริศ ศรีวิไล

10 10 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต ำบลบ้ำนเอือ้ม อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 546111 2037334 นำยสมศักด์ิ วงค์ขดันนท์

11 11 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลบ้ำนเป้ำ อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 545276 2027780 นำยชนะ ยนืชีวี

12 12 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลบ้ำนค่ำ อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 546138 2045206 นำยโชคชัย นันตะกลู

13 13 แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร (แช่อิม่) ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่13 ต ำบลบ่อแฮ้ว อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 548806 2024013 นำงสำววีรำภรณ์ บุญเต็ม

14 14 กำรป้องกนัก ำจดัศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสำน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต ำบลต้นธงชัย อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 553328 2026143 นำยบรรจง วงศ์แกน่จนัทร์

15 15 กำรปลูกล ำไย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่1 ต ำบลนิคมพัฒนำ อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 558711 2037680 นำยซำว บุญมำ

16 16 เพำะเหด็นำงฟ้ำ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต ำบลบุญนำคพัฒนำ อ ำเภอเมอืงล ำปำง จงัหวัดล ำปำง 47 565769 2039632 นำงสำวจริำวรรณ ศรีวิลัย

17 แมเ่มำะ 1 ศูนยเ์รียนรู้ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้ำนสวนป่ำแมเ่มำะ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต ำบลบ้ำนดง อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวัดล ำปำง 47 577188 2036396 นำยทองพูล พำระแพน

18 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนเศรษฐกจิพอเพียงบ้ำนหวัฝำยหล่ำยทุง่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลบ้ำนดง อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวัดล ำปำง 47 578784 2034160 นำยธนพงษ์พันธ์ เกีย๋งแกว้

19 3 ศูนยเ์รียนรู้ตำมแนวเศรษฐกจิเพอเพียงต ำบลนำสัก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลนำสัก อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวัดล ำปำง 47 584327 2023511 นำยรัตน์ อหุมอ่ง

20 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรผลิตขำ้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลนำสัก อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวัดล ำปำง 47 587990 2031460 นำงพรวิไล จนัมะโน

21 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรผลิตปุย๋ฮิวมสั ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลจำงเหนือ อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวัดล ำปำง 47 598163 2034284 นำยค ำสุข อุน่เรือน

22 6 ศูนยเ์รียนรู้ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้ำนใหมน่ำแขม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวัดล ำปำง 47 569699 2020345 นำงอริสรำ เครือบุญมำ

23 7 ศูนยเ์รียนรู้ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้ำนเมำะหลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวัดล ำปำง 47 569889 2021667 นำงฟองจนัทร์ วงค์ชัย

24 8 ศูนยเ์รียนรู้ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้ำนใหมม่งคล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวัดล ำปำง 47 570173 2020971 นำงสุนทรี วงค์เปีย้

25 9 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตผักไฮโดรโปนิกส์บ้ำนปงชัย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลแมเ่มำะ อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวัดล ำปำง 47 573157 20200254 นำงสุนันท์ เลสัก

26 10 ศูนยเ์รียนรู้ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้ำนหว้ยรำกไม้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลสบป้ำด อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวัดล ำปำง 47 568549 2015730 นำยสมโภช ปำนถม

27 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรผลิตไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลสบป้ำด อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวัดล ำปำง 47 569721 2016316 นำยอร่ำม หงษ์โต

28 เกำะคำ 1 กลุ่มนำแปลงใหญ่บ้ำนนำงเหลียว ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่4 ต ำบลล ำปำงหลวง อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 5E+06 2000770 นำยอ ำนวย โยสิทธิ

29 2 กลุ่มขำ้วอนิทรียบ์้ำนกองหำญ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่8 ต ำบลล ำปำงหลวง อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 0 0 นำยนิกร นวลหงษ์

30 3 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอต ำบลนำแกว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต ำบลนำแกว้ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 0 0 นำงจดิำภำ ขดัเรือน

31 4 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้ำนเขำ้ซ้อน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลไหล่หนิ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 535840 2018802 นำงนิตยำ ไชยโส

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จหัวดัล ำปำง
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พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จหัวดัล ำปำง

32 5 กจิกรรมเพำะเหด็ครบวงจรนำยสุชำติ วรรณประเถำว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่6 ต ำบลวังพร้ำว อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 0 0 นำยสุชำติ วรรณประเถำว์

33 6 กลุ่มเกษตรกรต ำบลวังพร้ำว ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต ำบลวังพร้ำว อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 543304 2006342 นำยประจบ ยมเกดิ

34 7 กลุ่มผลิตปุย๋อนิทรียว์ังพร้ำว ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต ำบลวังพร้ำว อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 541690 2006988 นำยอ ำนวย สำรถี

35 8 วิสำหกจิมุชนกลุ่มเกษตรผสมผสำนบ้ำนศำลำไชย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลศำลำ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 545756 2011463 นำงสำวผ่องพุท รอนไพริน

36 9 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสำนบ้ำนหนองแหวน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลศำลำ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 0 0 นำยไพโรจน์ โยธำโครต

37 10 สวนเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลเกำะคำ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 0 0 นำยบุญเสริฐ สุระสิน

38 11 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลเกำะคำ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต ำบลเกำะคำ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 538740 2013226 นำยเมอืง พรหมอยำ่

39 12 กลุ่มล ำไยแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่3 ต ำบลนำแส่ง อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 538888 2000770 นำยอนิสม แกว้มงคล

40 13 กลุ่มแมบ่้ำนเกษตรกรบ้ำนนำงแตน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลท่ำผำ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 540544 2008165 นำงสุนดำ แจม่สว่ำง

41 14 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนบ้ำนนำเวียง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต ำบลท่ำผำ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 538970 2013547 นำยธวัช วันตำ

42 15 ไร่นำสวนผสม นำงอรพรรณ ชัยชะนะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลท่ำผำ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 541400 2010504 นำงอรพรรณ ชัยชะนะ

43 16 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มสมนุไพรลูกประคบเซรำมกิบ้ำนศำลำบัวบก ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่8 ต ำบลท่ำผำ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 543508 2014262 นำงสำยหยดุ กนัทะเสน

44 17 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเล้ียงแพะ-แกะ ต ำบลใหมพ่ัฒนำ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต ำบลใหมพ่ัฒนำ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 0 0 นำยทวีศักด์ิ ธิรำช

45 18 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลใหมพ่ัฒนำ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 536373 2017388 นำยลำด จ ำปำวัน

46 19 วิสำหกจิชุมชนผักปลอดสำรพิษดอยฮำง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต ำบลใหมพ่ัฒนำ อ ำเภอเกำะคำ จงัหวัดล ำปำง 47 535840 2017388 นำยประหยดั สิงหช์ัย

47 เสริมงำม 1 ศพก.เครือขำ่ย(เศรษฐกจิพอเพียง) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลทุง่งำม อ ำเภอเสริมงำม จงัหวัดล ำปำง 47 529055 2000442 นำยกอ้งภพ อนิต๊ะจกัร

48 2 ศพก.เครือขำ่ย (ศดปช.) ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต ำบลทุง่งำม อ ำเภอเสริมงำม จงัหวัดล ำปำง 47 525188 1998829 นำยชำนน ตันทำ

49 3 ศพก.เครือขำ่ย(ศูนยข์ำ้วชุมชน) ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่11 ต ำบลเสริมขวำ อ ำเภอเสริมงำม จงัหวัดล ำปำง 47 521141 2002049 นำงบัวผัด ใจค ำวัง

50 4 ศพก.เครือขำ่ย(เศรษฐกจิพอเพียง) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลเสริมขวำ อ ำเภอเสริมงำม จงัหวัดล ำปำง 47 522454 2000024 นำงจนิดำรัตน์ จนิดำรัตนทัต

51 5 ศพก.เครือขำ่ย (ศดปช.) ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลเสริมขวำ อ ำเภอเสริมงำม จงัหวัดล ำปำง 47 521992 2002032 นำยแกว้มำ อนิต๊ะฟู

52 6 ศพก.เครือขำ่ย(แปลงใหญ่) ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่3 ต ำบลเสริมซ้ำย อ ำเภอเสริมงำม จงัหวัดล ำปำง 47 515866 1989311 นำยวิทยำ ฟูเตฟ

53 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลเสริมซ้ำย อ ำเภอเสริมงำม จงัหวัดล ำปำง 47 519865 1991048 นำยน้อย ปุกปนันท์

54 8 ศพก.เครือขำ่ยกำรบริหำรจดักำรศูนยข์ำ้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่4 ต ำบลเสริมซ้ำย อ ำเภอเสริมงำม จงัหวัดล ำปำง 47 520120 1991487 นำยนิพนธ์ วัฒนำนันท์

55 9 ศพก.เครือขำ่ย(ผักปลอดสำรพิษ) ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต ำบลเสริมกลำง อ ำเภอเสริมงำม จงัหวัดล ำปำง 47 521609 1995456 นำยสมคิด ไฝแกว้

56 10 ศพก.เครือขำ่ย (ศดปช.) ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต ำบลเสริมกลำง อ ำเภอเสริมงำม จงัหวัดล ำปำง 47 521618 1995435 นำงสิรินทรำ อดุทังกนัทำ

57 11 ศพก.เครือขำ่ยศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกลูถัว่ชุมชน(ถัว่ลิสง) ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่5 ต ำบลเสริมกลำง อ ำเภอเสริมงำม จงัหวัดล ำปำง 47 521766 1993476 นำยบุญธรรม ชัยวังสิงห์

58 งำว 1 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นำสวนผสม ต ำบลหลวงเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหลวงเหนือ อ ำเภองำว จงัหวัดล ำปำง 47 605587 2073981 นำงผ่องพรรณ หำญใจ

59 2 ศูนยเ์รียนรู้กำรเพำะเหด็ต ำบลหลวงใต้ ศูนยป์รำชญ์ชำวบ้ำน หมูท่ี่7 ต ำบลหลวงใต้ อ ำเภองำว จงัหวัดล ำปำง 47 599844 2073105 นำยสมบรูณ์ กอ้นจนัทร์เทศ

60 3 ศูนยเ์รียนรรู้ชุมชนต ำบลบ้ำนโป่ง ศูนยป์รำชญ์ชำวบ้ำน หมูท่ี่4 ต ำบลบ้ำนโป่ง อ ำเภองำว จงัหวัดล ำปำง 47 602829 2071076 นำงสุธีรำ อนิแถลง

61 4 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นำสวนผสม ต ำบลบ้ำนร้อง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลบ้ำนร้อง อ ำเภองำว จงัหวัดล ำปำง 47 599636 2086984 นำงแหวนทอง สุวรรณโน

62 5 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน ต ำบลปงเตำ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลปงเตำ อ ำเภองำว จงัหวัดล ำปำง 47 598154 2084210 นำยมนัส เรือนเงิน
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63 6 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นำสวนผสม ต ำบลนำแก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลนำแก อ ำเภองำว จงัหวัดล ำปำง 47 601911 2074313 นำยประสิทธิ์ กนัตำ

64 7 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นำสวนผสม ต ำบลนำแก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลนำแก อ ำเภองำว จงัหวัดล ำปำง 47 595815 2081360
นำยดำบต ำรวจอนิทนนท์ ผิวเกษ

แกว้
65 8 ศูนยเ์รียนรู้กำรปลูกกล้วยหอม ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่7 ต ำบลบ้ำนออ้น อ ำเภองำว จงัหวัดล ำปำง 47 596996 2075399 นำยไสว ไชยมงคล

66 9 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นำสวนผสม ต ำบลบ้ำนแหง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลบ้ำนแหง อ ำเภองำว จงัหวัดล ำปำง 47 607162 2074962 นำยสมศรี ศิริมงัคลำกลุ

67 10 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นำสวนผสม ต ำบลบ้ำนหวด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลบ้ำนหวด อ ำเภองำว จงัหวัดล ำปำง 47 594367 2059070 นำยประดิษฐ์ นันท์ตำ

68 11 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นำสวนผสม ต ำบลแมตี่บ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลแมตี่บ อ ำเภองำว จงัหวัดล ำปำง 47 608338 2056178 นำยอธิคุณ ศรีธิ

69 แจห้ม่ 1 ศพก.ต ำบลแจห้ม่ นำงวันเยน็ อวดกล้ำ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลแจห้ม่ อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 560076 2070266 นำงวันเยน็ อวดกล้ำ

70 2 ศพก.ต ำบลแจห้ม่ นำยสุระพล จนัทร์ศรี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลแจห้ม่ อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 561027 2067135 นำยสุระพล จนัทร์ศรี

71 3 ศพก.ต ำบลแจห้ม่ นำยบวร ธิวัยธรรมกลุ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลแจห้ม่ อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 560042 2068443 นำยบวร ธิวัยธรรมกลุ

72 4 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปสับปะรดบ้ำนสำ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่5 ต ำบลบ้ำนสำ อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 557107 2059940 นำยภมูพิิภกัด์ิ ภกัดี

73 5 ศพก.ต ำบลบ้ำนสำ นำยคลอง อดุจอม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลบ้ำนสำ อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 558879 2062316 นำยคลอง อดุจอม

74 6 ศพก.ต ำบลบ้ำนสำ นำยคงบุญโชติ กล่ินฟุง้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่3 ต ำบลบ้ำนสำ อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 561275 2060634 นำยคงบุญโชติ กล่ินฟุง้

75 7 ศพก.ต ำบลบ้ำนสำ นำงวริษำ จติใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่6 ต ำบลบ้ำนสำ อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 557892 2063932 นำงวริษำ จติใหญ่

76 8 ศพก.ต ำบลบ้ำนสำ นำงชนกณิฬภำ แสนวงค์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลบ้ำนสำ อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 557737 2064644 นำงชนกณิฬภำ แสนวงค์

77 9 ศพก.ต ำบลบ้ำนสำ นำยบุญมำ ค ำลือ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่5 ต ำบลบ้ำนสำ อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 558210 2092847 นำยบุญมำ ค ำลือ

78 10 ศพก.ต ำบลปงดอน นำยสว่ำง มธีรรม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต ำบลปงดอน อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 564211 2072740 นำยสว่ำง มธีรรม

79 11 ศพก.ต ำบลปงดอน นำยมงคล แกน่รำช ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต ำบลปงดอน อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 563768 2072634 นำยมงคล แกน่รำช

80 12 ศพก.ต ำบลปงดอน นำยเสรี ประมำณ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต ำบลปงดอน อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 563676 2072474 นำยเสรี ประมำณ

81 13 ศพก.ต ำบลปงดอน รอ.วิโรจน์ อปุนันไชย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต ำบลปงดอน อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 563521 2072409 ร้อยเอกวิโรจน์ อปุนันไชย

82 14 ศดปช.อ ำเภอแจห้ม่ ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต ำบลปงดอน อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 565513 2073328 นำยวิทยำ เรือนค ำ

83 15 ศจช.อ ำเภอแจห้ม่ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต ำบลปงดอน อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 565513 2073328 นำยสีมำ คนฟู

84 16 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลปงดอน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลปงดอน อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 565513 2073328 นำยเกษม กองหมี

85 17 ศพก.ต ำบลปงดอน นำยพิเดช สัตยม์ำก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลปงดอน อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 567335 2076818 นำยพิเดช สัตยม์ำก

86 18 ศพก.วัดแมสุ่กศึกษำ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลแมสุ่ก อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 560381 2076804 นำงนิศรำ โลมำกลุ

87 19 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มวิสำหกจิชุมชนไผ่แมสุ่ก ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมย้นืต้น หมูท่ี่6 ต ำบลแมสุ่ก อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 561866 2079121 นำยณัฐนันท์ ปัญญำชำติรักษ์

88 20 ศพก.ต ำบลแมสุ่ก นำยวัชรำ ทองสุข ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลแมสุ่ก อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 559954 2079858 นำยวัชรำ ทองสุข

89 21 ศพก.ต ำบลแมสุ่ก นำยประเสริฐ โลมำกลุ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลแมสุ่ก อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 559600 2079126 นำยประเสริฐ โลมำกลุ

90 22 ศพก.ต ำบลแมสุ่ก นำยแถม ธิคม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลแมสุ่ก อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 559717 2083629 นำยแถม ธิคม

91 23 ศพก.ต ำบลเมอืงมำย นำงพัชรินทร์ ทรำยมลู ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต ำบลเมอืงมำย อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 565901 2056054 นำงพัชรินทร์ ทรำยมลู

92 24 ศพก.ต ำบลเมอืงมำย นำยแกว้มลู วงค์สิงห์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต ำบลเมอืงมำย อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 565895 2056018 นำยแกว้มลู วงค์สิงห์

93 25 ศพก.ต ำบลเมอืงมำย นำงเสำร์แกว้ ออ่นหวำน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลเมอืงมำย อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 566385 2058284 นำงเสำร์แกว้ ออ่นหวำน
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94 26 ศพก.ต ำบลเมอืงมำย นำยทวี บุญยนื ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลเมอืงมำย อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 566396 2057086 นำยทวี บุญยนื

95 27 ศพก.ต ำบลุ่งผ้ึง นำงค ำม ีอทุธิยำ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลทุง่ผ้ึง อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 570459 2088278 นำงค ำม ีอทุธิยำ

96 28 ศพก.ต ำบลทุง่ผ้ึง นำยชัยเนตร นวลแกว้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลทุง่ผ้ึง อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 570910 2093584 นำยชัยเนตร นวลแกว้

97 29 ศพก.แปลงใหญ่มะนำวอ ำเภอแจห้ม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลทุง่ผ้ึง อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 570600 2095412 นำยสุขมุ วังเสำร์

98 30 ศพก.ต ำบลทุง่ผ้ึง นำยอเนก ประสม ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่2 ต ำบลทุง่ผ้ึง อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 575590 2092847 นำยอเนก ประสม

99 31 ศพก.ต ำบลวิเชตนคร นำงอชัฎำพร เคร่งครัด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลวิเชตนคร อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 559212 2099688 นำงอชัฎำพร เคร่งครัด

100 32 ศพก.ต ำบลวิเชตนคร นำงโศภษิฐ์กำนต์ ล ำขำว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต ำบลวิเชตนคร อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 559216 2077071 นำงโศภษิฐ์กำนต์ ล ำขำว

101 33 ศพก.ต ำบลวิเชตนคร นำยสุวิชำ หน้ำนวล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลวิเชตนคร อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 558819 2066914 นำยสุวิชำ หน้ำนวล

102 34 ศพก.ต ำบลวิเชตนคร นำยธรรมนิตย ์สะอำด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลวิเชตนคร อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 559845 2072746 นำยธรรมนิตย ์สะอำด

103 35 ศพก.ต ำบลวิเชตนคร นำงยพุิน วรรณำรักษ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต ำบลวิเชตนคร อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 559151 2071251 นำงยพุิน วรรณำรักษ์

104 36 ศพก.ต ำบลวิเชตนคร นำยวรชัย อตุรสัก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลวิเชตนคร อ ำเภอแจห้ม่ จงัหวัดล ำปำง 47 561425 2071570 นำยวรชัย อตุรสัก

105 วังเหนือ 1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขำ้วโพดหวำน ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต ำบลทุง่ฮ้ัว อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 566951 2126525 นำยสมงิ ตำนำคำ

106 2 ศูนยข์ำ้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่10 ต ำบลทุง่ฮ้ัว อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 566177 2124435 นำยอดุม ทูลเดช

107 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ ำบลวังเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลวังเหนือ อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 563718 2121108 นำยนิพนธ์ นิลโซติ

108 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมต่ ำบลวังใต้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลวังใต้ อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 565049 2112908 นำยชำติ วงศ์ธิมำ

109 5 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสำนและแปรรูปบ้ำนดอนแกว้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 565862 2105387 นำยเสริม กระทำง

110 6 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมอำชีพบ้ำนแมส่งใต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่10 ต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 562343 2097118 นำงผัด ซองเงิน

111 7 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนบ้ำนทุง่ฝูง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต ำบลร่องเคำะ อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 566664 2099128 นำยอำค์เณย ์ทองเนียม

112 8 วิสำหกจิชุมชนแปลงใหญ่ขำ้วโพดเล้ียงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่2 ต ำบลวังทอง อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 574524 2105313 นำยบุญหลง เจริญสุข

113 9 วิสำหกจิชุมชนศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชนวังซ้ำย ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลวังซ้ำย อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 565701 2119876 นำยธนพล วงค์แกว้

114 10 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรอนิทรียริ์มวัง ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต ำบลวังแกว้ อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 564489 2133894 นำยณัฐวุฒิ แกว้ออ่น

115 11 วิสำหกจิชุมชนแปลงใหญ่มนัส ำปะหลังอ ำเภอวังเหนือ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่7 ต ำบลวังทรำยค ำ อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 566170 2112621 นำยทองอนิ เมด็ดี

116 12 วิสำหกจิชุมชนผู้เล้ียงแพะชำววัง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต ำบลวังทรำยค ำ อ ำเภอวังเหนือ จงัหวัดล ำปำง 47 566402 2111383 นำยเอกรัตน์ มเีมล์

117 เถนิ 1 ศูนยจ์ดักำรดินและปุย๋ชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่5 ต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 521965 1944909 นำงอ ำไพ ปำแจ้

118 2 วิสำหกจิชุมชนท ำนำบ้ำนเหล่ำ (นำแปลงใหญ่) ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่5 ต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 521962 1944914 นำงบำนเยน็ แกว้คนตรง

119 3 ศูนยเรียนรู้เกษตรทฤษฏใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลแมว่ะ อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 519475 1934967 นำงอรอมุำ องค์กำร

120 4 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลแมป่ะ อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 527245 1950313 นำยณรงค์ อนิต๊ะพันธ์

121 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลแมม่อก อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 521126 1960507 นำงสำวขวัญดำว สิทธิเสนำ

122 6 ศูนยเ์รียนรู้บ้ำนสะเลียมหวำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลเวียงมอก อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 513744 1944639 นำงสุพัฒนำ เผดิมดี

123 7 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงต ำบลนำโป่ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลนำโป่ง อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 517413 1950830 นำยเนติพงษ์ ศรีวิชัยล ำพันธ์

124 8 ศูนยผ์ลิตปุย๋จำกไส้เดือนนำเบีย้ ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต ำบลนำโป่ง อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 513744 1944639 นำยนพรัตน์ ต๊ิตำวงศ์
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จหัวดัล ำปำง

125 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลแมถ่อด อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 521126 1960507 นำยณรงค์ ถะนำ

126 10 วิสำหกจิชุมชนขำ้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลเถนิบุรี อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 519983 1942683 นำงสำวพิกลุ กนัธะ

127 11 วิสำหกจิชุมชนผักปลอดสำรพิษวังหนิ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต ำบลเถนิบุรี อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 520693 1942993 นำงสดใส มณีวงศ์

128 12 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต ำบลเถนิบุรี อ ำเภอเถนิ จงัหวัดล ำปำง 47 519983 1942863 นำงนฤมล แสงดี

129 แมพ่ริก 1 โต้งเด่นตะวันแลง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลแมพ่ริก อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 511711 1928127 นำยนิยม กนัทะรำช

130 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลแมพ่ริก อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 511325 1920562 นำงสำวรัชนี แกว้แสนตอ

131 3 ศูนยเ์รียนรู้บ้ำนไร่ธรรมะรักษำ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต ำบลแมพ่ริก อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 515046 1938334 นำยศิริชัย งำมสงวนปรีชำ

132 4 ศูนยก์ำรเรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ ต ำบลแมพ่ริก อ ำเภอแมพ่ริก ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต ำบลแมพ่ริก อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 515605 1931394 นำงสังเวียน เนือ่งชัย

133 5 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มสมนุไพรแมพ่ริกลุ่ม ศูนยป์รำชญ์ชำวบ้ำน หมูท่ี่1 ต ำบลแมพ่ริก อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 511945 1924066 นำยยอดแกว้ ค ำวังเง้ียว

134 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรสนุกสนำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลแมพ่ริก อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 512006 1928149 นำยกนัตพงศ์ ใจเถนิ

135 7 สวนมหำนที ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลแมพ่ริก อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 512017 1927989 นำงร ำพึง ทำริยะวงศ์

136 8 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชนต ำบลผำปัง ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลผำปัง อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 509336 1943807 นำยจนิดำ ฝ้ันค ำอำ้ย

137 9 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มผลิตปุย๋ผำปัง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่3 ต ำบลผำปัง อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 518749 1938095 นำยสุวรรณ ตำบุตรวงศ์

138 10 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่3 ต ำบลผำปัง อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 509631 1942774 นำงสมพิศ ค ำภริะยศ

139 11 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษบ้ำนท่ำไม้ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต ำบลแมปุ่ อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 518473 1937917 นำยวศิน หลวงเครือ

140 12 ศูนยเ์รียนรู้มะนำวต ำบลแมปุ่ อ ำเภอแมพ่ริก ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่1 ต ำบลแมปุ่ อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 518749 1938095 นำยวัน ศรีอนิต๊ะ

141 13 ศูนยแ์กล้งจน คนท ำปุย๋ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลพระบำทวังตวง อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 514373 1926939 นำยอนุชิต ทองธรรมชำติ

142 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงไร่นภำอ ำไพพร(ตูบค ำ) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลพระบำทวังตวง อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 517261 1931740 นำงกมรวรรณ สิทธินวล

143 15 วิสำหกจิชุมชนขำ้วแต๋นบ้ำนเกำะหวัช้ำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลพระบำทวังตวง อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 516200 1935770 นำงบุญพิน ค ำภริะแปง

144 16 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้ำนเกษตรกรบ้ำนเกำะหวัช้ำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลพระบำทวังตวง อ ำเภอแมพ่ริก จงัหวัดล ำปำง 47 516359 1935827 นำงส ำรำญ ด้วงธิวงศ์

145 แมท่ะ 1 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มวังเฮือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลแมท่ะ อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 558644 2009863 นำงสำวชลัยภรณ์ ปัดใจ

146 2 กลุ่มน้ ำพริกลำบสมนุไพรบ้ำนหวัฝำย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่4 ต ำบลนำครัว อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 553336 2004117 นำงบัวพิศ เครือดวงค ำ

147 3 วิสำหกจิชุมชนบ้ำนอว้นฟำร์ม ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต ำบลนำครัว อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 566965 2016356 นำยสมถวิล บุญกำรินทร์

148 4 ศูนยเ์ครือขำ่ย ศพก. เกษตรผสมผสำน ต ำบลป่ำตัน (ศจช.ขยำย) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลป่ำตัน อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 550891 2004124 นำยพรหมมนิทร์ วงศ์เรียน

149 5 วิสำหกจิชุมชนฮักน้ ำจำง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลบ้ำนกิว่ อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 553081 2002024 นำยศรีบุตร รำมจกัร

150 6 ศูนยเ์ครือขำ่ย ศพก. ด้ำนเกษตรผสผสำนบ้ำนท่ำกลำง-ท่ำใต้ (ด้ำนกำรประมง) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลบ้ำนกิว่ อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 550150 2000919 นำยอดุลย ์อภวิงศ์

151 7 ศูนยเ์ครือขำ่ย ศพก. บ้ำนบอม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลบ้ำนบอม อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 552076 1997778 นำยดิเรก อนิจม

152 8 วิสำหกจิชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้ำนฮ่องหำ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลน้ ำโจ ้อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 551293 2009249 นำงจอ้น หมูแ่กว้

153 9 ศูนยเ์ครือขำ่ย ศพก. บ้ำนน้ ำโจ ้(ศจช.หลัก) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลน้ ำโจ ้อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 547495 2008045 นำยสุพัฒน์ ใจปินตำ

154 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงเกษตรผสมผสำนต ำบลดอนไฟ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลดอนไฟ อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 570770 2002305 นำยบุญศรี เป็งเรือน

155 11 ศูนยเ์ครือขำ่ย ศพก. วิสำหกจิชุมชนผลิตขำ้วและปุย๋อนิทรียบ์้ำนสำมขำ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่6 ต ำบลหวัเสือ อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 573379 2004559 นำยทัศน์ อนิทรำประสิทธิ์
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จหัวดัล ำปำง

156 12 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลหวัเสือ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่2 ต ำบลหวัเสือ อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 567508 2006329 นำยสุพจน์ วงศ์ปำน

157 13 ศูนยเ์ครือขำ่ย ศพก. กำรเพำะเหด็หอม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลวังเงิน อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 567371 2001808 นำยสว่ำง สมวัน

158 14 ศูนยจ์ดักำรดินและปุย๋ชุมชนต ำบลสันดอนแกว้ ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต ำบลสันดอนแกว้ อ ำเภอแมท่ะ จงัหวัดล ำปำง 47 552727 1989904 นำยสุนทร บุญเลิศ

159 สบปรำบ 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต ำบลสบปรำบ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวัดล ำปำง 47 537935 1975329 นำยทวีชัย ยะชะระ

160 2 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่ต ำบลสบปรำบ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่15 ต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวัดล ำปำง 47 535477 1979707 นำงอนงค์ อนิปันบุตร

161 3 วิสำหกจิชุมชน ผักปลอดสำรพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวัดล ำปำง 47 534914 1977593 นำงสงกรำนต์ อตุนันท์

162 4 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำน ม.4 ต.สมยั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลสมยั อ ำเภอสบปรำบ จงัหวัดล ำปำง 47 541755 1976862 นำยประดับ ใจนันต๊ะ

163 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต ำบลสมยั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลสมยั อ ำเภอสบปรำบ จงัหวัดล ำปำง 47 541574 1978246 นำงรวงทอง อนิตำ

164 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลแมก่วัะ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวัดล ำปำง 47 538677 1986048 นำงสำวธรำพัชร์ พชรพลพงศ์

165 7 ศูนยจ์ดักำรดินและปุย๋ชุมชน ต ำบลแมก่วัะ ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต ำบลแมก่วัะ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวัดล ำปำง 47 536488 1981701 นำยหน่อจนัทร์ ปันใย

166 8 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน ต ำบลแมก่วัะ (ศูนยเ์ครือขำ่ย) ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลแมก่วัะ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวัดล ำปำง 47 536488 1981701 นำยไพรวัลย ์กตัุน

167 9 วิสำหกจิชุมชน ผู้ผลิตปุย๋หมกับ้ำนแมก่วัะ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่5 ต ำบลแมก่วัะ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวัดล ำปำง 47 537989 1984873 นำยอดุลย ์แกว้วงสำ

168 10 วิสำหกจิชุมชน โรงสีขำ้วกล้อง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลแมก่วัะ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวัดล ำปำง 47 537989 1984873 นำยพิชัย น้อยสะปุง๋

169 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต ำบลนำยำง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลนำยำง อ ำเภอสบปรำบ จงัหวัดล ำปำง 47 533966 1976884 นำยพิษณุ โสอนิ

170 หำ้งฉตัร 1 กลุ่มทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่3 ต ำบลหำ้งฉตัร อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 537472 2021808 นำยรบ อปุค ำ

171 2 กลุ่มวิสำหกจิชุมชนขำ้วทิพยช์้ำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่6 ต ำบลหำ้งฉตัร อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 537590 2025981 นำยนันทวัตธ์ ไชยมงคล

172 3 ศูนยเ์รียนรู้เพำะเหด็อนิทรียบ์้ำนหวัทุง่ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 544040 2027273 นำยศรีวัน เมอืงมลู

173 4 ศพก.กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหมต่ ำบลหนองหล่ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 540957 2029076 นำยบุญตัน วงศ์ปิง

174 5 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมแ่ละเกษตรกรรมยัง่ยนื ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลเมอืงยำว อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 525138 2019486 นำยพวม ปวงทุเลำ

175 6 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มเพำะเหด็บ้ำนทุง่บ่อแป้น ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่2 ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 541897 2022463 นำยสัมพันธ์ ชัยเรืองเดช

176 7 ศูนย ์ศจช.ปงยำงคก ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 542618 2021203 นำยสมำน ใหมค่ ำแปง

177 8 ศูนย ์ศดปช.ปงยำงคก ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 542618 2021203 นำยอีด๊ สิทธิอมรสกลุ

178 9 กลุ่มกฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 541930 2021167 นำงสุพรรณ วงศ์อนันต์

179 10 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่13 ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 540381 2023590 นำยเกษม ระวังถอ้ย

180 11 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสำรเคมอีนิทรียเ์วียงตำล ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่4 ต ำบลเวียงตำล อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 534016 2024068 นำยสอน กล่ินพิมำย

181 12 กลุ่มเพำะเหด็อนิทรียเ์วียงตำล ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่11 ต ำบลเวียงตำล อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 533958 2024076 นำยนพดล สันเทพ

182 13 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงต ำบลแมสั่น ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลแมสั่น อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 529793 2024260 นำยเพทำย บุญสูง

183 14 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรียว์อแกว้ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต ำบลวอแกว้ อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 536883 2034814 นำยชัยกจิ สุทธิวัฒน์

184 15 กลุ่มทฤษฎใีหมต่ ำบลวอแกว้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลวอแกว้ อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 536013 2033718 นำยด ำริ สุวรรณสุระ

185 16 ศพก.เครือขำ่ยเกษตรทฤษฎใีหมต่ ำบลวอแกว้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลวอแกว้ อ ำเภอหำ้งฉตัร จงัหวัดล ำปำง 47 538715 2035132 นำงชื่นจติต์ ปำระมี

186 เมอืงปำน 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรผลิตพืชปลอดภยั ต ำบลเมอืงปำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 550578 2074719 ว่ำทีร้่อยตรีหญิงจฬุำรัตน์ อยูเ่ยน็
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จหัวดัล ำปำง

187 2 ศูนยข์ำ้วชุมชนบ้ำนดอนแกว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 551815 2077834 นำยอทุัย ต้อนรับ

188 3 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชนต ำบลเมอืงปำน ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 552869 2076915 นำยณรงค์ ต้ังตัว

189 4 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมขนต ำบลเมอืงปำน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 552869 2076915 นำงสุธรรม นีวันกลู

190 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้ำนขอ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลบ้ำนขอ อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 550284 2063495 นำงบุปผำ หมดดี

191 6 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมขนต ำบลทุง่กว๋ำว ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต ำบลทุง่กว๋ำว อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 550153 2051884 นำงธนัญญำ ชัยนุวงค์

192 7 ศูนยบ์ริกำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยกีำร เกษตรประจ ำต ำบลทุง่กว๋ำว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลทุง่กว๋ำว อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 550040 2051879 นำยสุค ำ อุน่แอบ

193 8 ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิต สินค้ำเกษตร กจิกรรม เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลทุง่กว๋ำว อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 548099 2053606 นำยหำ้วหำญ บุญเพลิง

194 9 ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิต สินค้ำเกษตร กจิกรรม เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลแจซ้้อน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 552614 2081220 นำยธนวัฒน์ สุจริต

195 10 ศูนยเ์รียนรู้วำดฝันปันอนำคตสู่เศรษฐกจิ พอเพียง พลังปัญญำ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลแจซ้้อน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 554930 2076635 นำยภำคภมู ิต๊ิบดี

196 11 ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร กจิกรรม ปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหวัเมอืง อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 555373 2092768 นำยสรำยทุธ ท ำเล็ก

197 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้ำนไร่ ต ำบลหวัเมอืง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลหวัเมอืง อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง 47 556300 2088500 นำยเทีย่ง ปันดี
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โซน x y

1 เมอืงล ำพูน 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลเหมอืงง่ำ อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 503628 2059155 นำยไตรทศ ใจศรีธิ

2 2 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรผู้ผลิตล ำไยอโุมงค์ 59 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่8 ต ำบลอโุมงค์ อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 506687 2061571 นำงยพุิน เสมอใจ

3 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลหนองช้ำงคืน อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 500932 2063761 ว่ำทีร้่อยเอกจ ำลอง บุญมำ

4 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลประตูป่ำ อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 502106 2062854 นำยสมำน พิงทร

5 5 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้ำนป่ำยำง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลริมปิง อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 496354 2054417 นำยเอนก นันทะพงศ์

6 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนศัตรูพืชและดินปุย๋ต ำบลริมปิง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลริมปิง อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 497987 2056356 นำยรส สุริยะโต้

7 7 ศูนยเ์รียนรู้ล ำไยคุณภำพ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่6 ต ำบลต้นธง อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 494173 2052709 นำยสำยทอง เทพมำลัย

8 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลต้นธง อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 493578 2052404 นำยเศรษฐ ตำปิง

9 9 ศูนยบ์ริหำรจดักำรศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต ำบลต้นธง อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 499669 2052571 นำงทัศนีย ์ค ำใจ

10 10 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนดินปุย๋ต ำบลบ้ำนแป้น ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่6 ต ำบลบ้ำนแป้น อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 495776 2046157 นำยวีระพันธ์ เดชพงษ์

11 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่12 ต ำบลเหมอืงจี ้อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 497100 2041791 นำงประเทือง ดีบุญมี

12 12 ศูนยก์ำรเรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่16 ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 501159 2045128 นำยจรัญ ผัดสัก

13 13 สหกรณ์ผู้เล้ียงสุกรเชียงใหม่-ล ำพูน จ ำกดั ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่14 ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 503422 2048586 นำยสนัน่ พยคัฆศักด์ิ

14 14 ศูนยบ์ริหำรจดักำรศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 505228 2049286 นำยเทวิน พิงคะสัน

15 15 ศูนยข์ำ้วชุมชนบ้ำนสันคะยอม ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 505671 2047552 นำยสิงหช์ัย พิงคะสัน

16 16 โครงกำรเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนำ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่15 ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 500345 2051312 นำยนทปภณ ชนำธิปภคันันท์

17 17 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนดินและปุย๋ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่5 ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 509095 2052578 นำยอดิศร วำงที

18 18 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลมะเขอืแจ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลมะเขอืแจ ้อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 509797 2054569 นำยเสกสรร สมลิคุณ

19 19 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชนต ำบลศรีบัวบำน ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต ำบลศรีบัวบำน อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 508221 2044959 นำยอศัวิน ค ำขำ่ย

20 20 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลหนองหนำม อ ำเภอเมอืงล ำพูน จงัหวัดล ำพูน 47 497813 2047587 นำยรัตน์ทวนน ชนะศุภพำณิชย์

21 แมท่ำ 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลทำปลำดุก อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 519979 2042851 นำยไพบูลย ์จ ำหงษ์

22 2 กลุ่มเกษตรกรต ำบลทำปลำดุก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลทำปลำดุก อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 524414 2048351 นำยกมลศิษฐ์ กสินพัชพิมำน

23 3 สหกรณ์กำรเกษตรแมท่ำ จ ำกดั ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนสหกรณ์ หมูท่ี่3 ต ำบลทำสบเส้ำ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 514104 2041170 นำยสุพจน์ รังรองธำนินทร์

24 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงทำดง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนชลประทำน / กำรใช้น้ ำอยำ่งรู้คุณค่ำ หมูท่ี่13 ต ำบลทำสบเส้ำ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 511493 2038994 นำยชิษณุพงศ์ สุขสวัสด์ิ

25 5 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชนต ำบลทำสบเส้ำ ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต ำบลทำสบเส้ำ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 513758 2040050 นำยจรัล ใจกำศ

26 6 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลทำสบเส้ำ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลทำสบเส้ำ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 513758 2040050 นำยจรัล ใจกำศ

27 7 กลุ่มเกษตรกรต ำบลทำสบเส้ำ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลทำสบเส้ำ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 513758 2040050 นำยตำเพียร แสนโยเมอืง

28 8 กลุ่มเกษตรกรต ำบลทำสบชัย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลทำสบเส้ำ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 512349 2040651 นำงจำรุนันท์ ปละอดุ

29 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่12 ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 503606 2036270 นำยชุมพล นันตำกำศ

30 10 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลทำกำศ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 499996 2035909 นำยเวทย ์เรือนฝำยกำศ

ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัล าพูน

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์
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บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัล าพูน

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

31 11 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชและดินปุย๋ประจ ำต ำบลทำกำศ ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 506423 2036303 นำยเวทย ์เรือนฝำยกำศ

32 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 499939 2035923 นำยอดุม สมกำศ

33 13 ศูนยข์ำ้วชุมชนต ำบลทำกำศ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่4 ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 500690 2036699 นำยบรรจงค์ สำรกำศ

34 14 กลุ่มเกษตรกรต ำบลทำกำศเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 501786 2036331 นำยแววจกัร ป๋ำกำศ

35 15 กลุ่มเกษตรกรต ำบลทำกำศ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 500392 2036198 นำยบรรจง สำรกำศ

36 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลทำขมุเงิน อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 495983 2030569 นำงวรรณเพ็ญ จรกำ

37 17 กลุ่มเกษตรกรต ำบลทำขมุเงิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลทำขมุเงิน อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 497097 2035316 นำยชัณณวัสต์ จนิำ

38 18 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลทำทุ่งหลวง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต ำบลทำทุง่หลวง อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 505790 2038021 นำยณรงค์ ทะกำศ

39 19 กลุ่มเกษตรกรต ำบลทำทุง่หหลวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลทำทุง่หลวง อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 505790 2038021 นำยณรงค์ ทะกำศ

40 20 กลุ่มผู้ผลิตขำ้วซ้อมมอื ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลทำแมล่อบ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 493336 2019289 นำงสุกลัยำ จนิะกำศ

41 21 กลุ่มเกษตรกรต ำบลทำแมล่อบ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลทำแมล่อบ อ ำเภอแมท่ำ จงัหวัดล ำพูน 47 493336 201289 นำยคนอง อนิใหล

42 บ้ำนโฮ่ง 1 ศูนยเ์พิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ศูนยเ์ครือขำ่ย ต ำบลบ้ำนโฮ่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่12 ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 476448 2025688 นำยสมำน พรมปัน

43 2 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชต ำบลบ้ำนโฮ่ง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 480933 2022256 นำยอดุมพร สุนิลหงษ์

44 3 ศูนยเ์รียนรู้กำรแปรรูปพืชผักสมนุไพรและผลไม้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่3 ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 479837 2023223 ว่ำทีร้่อยตรีชนะ ไชยชนะ

45 4 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตไกพ่ืน้เมอืง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 476557 2026426 นำยกฤษฎำ จนิดำหลวง

46 5 ศูนยเ์พิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ศูนยเ์ครือขำ่ยบ้ำนแมห่ำด ต ำบลป่ำพลู ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่6 ต ำบลป่ำพลู อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 489450 2009076 นำยแสวง จนัทร์แรง

47 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำนสวน 2 พอวัฒนำ ต.ป่ำพลู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลป่ำพลู อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 483481 2021110 นำยมหศิร เหลืองทำ

48 7 ศูนยเ์พิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ศูนยเ์ครือขำ่ย ต ำบลป่ำพลู ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลป่ำพลู อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 483182 2020594 นำยเอนก ชัยธรรม

49 8 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงบ้ำนทุง่ปูแ่ดง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่13 ต ำบลเหล่ำยำว อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 474369 2030175 นำยรุ่งเรือง มำยำง

50 9 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตพืชปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลศรีเต้ีย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 471813 2033104 นำยเสวย ค ำไทย

51 10 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต ำบลศรีเต้ีย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 475048 2033219 นำยทองค ำ สุภำวงค์

52 11 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตสินค้ำเกษตร(มะมว่ง) ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่1 ต ำบลศรีเต้ีย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 476076 2032229 นำยจ ำลอง กติิศรี

53 12 ศูนยเ์พิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ศูนยเ์ครือขำ่ย ต ำบลหนองปลำสะวำย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลหนองปลำสะวำย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล ำพูน 47 466760 2026941 นำงชุมศรี ค ำแห่

54 ล้ี 1 ศูนยจ์ดักำรดินและปุย๋ชุมชนต ำบลล้ี ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต ำบลล้ี อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 47 497875 1971306 นำงวรำภรณ์ ศรีเปิน้

55 2 ล ำไยแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่12 ต ำบลล้ี อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยวิชำติ บุญทอง

56 3 ล ำไยแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่8 ต ำบลแมตื่น อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยอรุณ อิน่ค ำมลู

57 4 ศจช. ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลแมตื่น อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยทรง จนิำจนัทร์

58 5 ศดปช. ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต ำบลแมตื่น อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยทรง จนิำจนัทร์

59 6 ศูนยเ์ครือขำ่ย ศพก. ต ำบลแมตื่น (ไมผ้ล) ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่8 ต ำบลแมตื่น อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 47 490946 1983257 นำยเสำร์ เทพสิงหแ์กว้

60 7 ศูนยเ์รียนรู้จดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลแมตื่น ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลแมตื่น อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 47 0 0 นำยทรง จนิำจนัทร์
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พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัล าพูน

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

61 8 ล ำไยแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมู ่5 ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 47 502045 1955740 นำยคงกระพันธ์ ปะอำ้ย

62 9 ขำ้วโพดแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่6 ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำงวิไล ป้อมฝ้ัน

63 10 ศูนยเ์รียนรู้แมฮู่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่15 ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยสมศักด์ิ เทพสุติน

64 11 ล ำไยแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่1 ต ำบลนำทรำย อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยสมคิด บัวตอง

65 12 ศูนย ์ศพก. เครือขำ่ย ท่องเทีย่วเชิงเกษตร ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลดงด ำ อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 47 502490 1961549 นำยก ำพล วงค์บุญมำ

66 13 ล ำไยแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่1 ต ำบลดงด ำ อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยพัฒนำ วิชัย

67 14 ล ำไยแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่7 ต ำบลแมล่ำน อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยทรงเดช สมลำ

68 15 ขำ้วโพดแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่4 ต ำบลป่ำไผ่ อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยถำวร วงค์ฝ้ัน

69 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต ำบลป่ำไผ่ อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 47 494035 1977832 นำงศรีพรรณ หมืน่ปัญญำ

70 17 แปลงใหญ่ล ำไย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่3 ต ำบลป่ำไผ่ อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำงเทียมนิล เสนสุภำ

71 18 นำยสุรัตน์ รุกขรัตน์ ศูนยป์รำชญ์ชำวบ้ำน หมูท่ี่9 ต ำบลป่ำไผ่ อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยสุรัตน์ รุกขรัตน์

72 19 ล ำไยแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่9 ต ำบลป่ำไผ่ อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยสุทัศน์ เหล่ำทอง

73 20 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่1 ต ำบลป่ำไผ่ อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 47 492360 1976148 นำยไพโรจน์ มสีอน

74 21 ล ำไยแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่6 ต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 0 0 0 นำยมนัส เมธำ

75 22 ศพก.เครือขำ่ย ต ำบลศรีวิชัย (ไมผ้ล) ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่9 ต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอล้ี จงัหวัดล ำพูน 47 490751 2003865 นำยธนำ ค ำเจริญ

76 ทุง่หวัช้ำง 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนเกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลทุง่หวัช้ำง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 501832 1990200 นำยสมควร มำจนัทร์

77 2 ศูนยเ์รียนรู้กำรเล้ียงสัตว์ปีก ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต ำบลทุง่หวัช้ำง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 504986 1985482 นำยนพรัตน์ ยำแปง

78 3 ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ล ำไย) ต ำบลทุง่หวัช้ำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่8 ต ำบลทุง่หวัช้ำง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 504086 1991628 นำยปฐม ต๊ิบหน่อ

79 4 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลทุง่หวัช้ำง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลทุง่หวัช้ำง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 502759 1989580 นำยสมควร มำจนัทร์

80 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปใบหมอ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่3 ต ำบลทุง่หวัช้ำง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 503125 1990124 นำงพรธนำ สมกำศ

81 6 ศูนยเ์รียนรู้กำรแปรรูปขงิ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่3 ต ำบลทุง่หวัช้ำง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 502991 1990038 นำงธนกร นองสมทุร

82 7 ศูนยเ์รียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ล ำไย) ต ำบลบ้ำนปวง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่9 ต ำบลบ้ำนปวง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 507532 1976247 นำยมำนิตย ์กนัธิ

83 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่9 ต ำบลบ้ำนปวง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 509254 1976748 นำยจนัทร์ดำ เมเฮ

84 9 ศูนยเ์รียนรู้กำรอนุรักษ์ล ำไยพันธุ์ดีล ำพูนพันธุ์ด้ังเดิม ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่4 ต ำบลบ้ำนปวง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 507018 1975149 นำยทนง สว่ำลึก

85 10 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลบ้ำนปวง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต ำบลบ้ำนปวง อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 507018 1975149 นำยทนง สว่ำลึก

86 11 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลตะเคียนปม ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 501176 2000577 นำยพฤหสั วิชัย

87 12 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 501176 2000577 นำยพฤหสั วิชัย

88 13 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 501890 1997822 นำงผ่องศรี พิไสย

89 14 ศูนยข์ำ้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่12 ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 502961 1998237 นำยวรรณ์ ผัดดอก

90 15 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่11 ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 502038 1997137 นำงนริศรำ สุค ำอำ้ย
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัล าพูน

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

91 16 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนเกษตรผสมผสำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 502538 1997430 นำยอนันต์ อดุกอ้น

92 17 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปขำ้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 503807 1997941 นำงหถัยำ ใจเง้ียวค ำ

93 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 502759 1995611 นำยมงคล นำถธำรำนนท์

94 19 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่10 ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 501627 2002840 นำยเอกยทุธ หล้ำแกว้

95 20 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุง่หวัช้ำง จงัหวัดล ำพูน 47 501334 2001055 นำงพนิดำ แสนปงผำบ

96 ป่ำซำง 1 ศูนยเ์รียนรู้เครือขำ่ยเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลปำกบ่อง อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 492617 2049919 นำยสันติ รมหรัิญ

97 2 ศูนยเ์รียนรู้เครือขำ่ยล ำไยคุณภำพต ำบลปำกป่อง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลปำกบ่อง อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 491519 2049136 นำยทรงศักด์ิ พรมมำแบน

98 3 ศูนยเ์รียนรู้เครือขำ่ยขำ้วคุณภำพต ำบลป่ำซำง / ศดปช.ต.ป่ำซำง ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 492083 2046494 นำยถวิล เขือ่นแสง

99 4 ศดปช.ต ำบลป่ำซำง และ ศจช.ต ำบลป่ำซำง ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 492026 2048064 นำยแสวง ต๊ะสุยะ

100 5 ศูนยเ์รียรู้เศรษฐกจิพอเพียงต ำบลป่ำซำง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 492434 2047217 นำยนิรัญ ลังกำสิทธิ์

101 6 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตล ำไยคุณภำพ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลแมแ่รง อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 490509 2044291 นำยบุญธง ทุนร่องช้ำง

102 7 Young Smart Farmer ต ำบลแมแ่รง ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลแมแ่รง อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 490690 2044123 นำยวัฒนำ กนัทำทรัพย์

103 8 กำรท ำล ำไยคุณภำพ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่7 ต ำบลมว่งน้อย อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 493201 2044052 นำงจำรุนีย ์มลูกำศ

104 9 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลมว่งน้อย อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 493163 2044820 นำยธีระชัย นันตะนะ

105 10 กลุ่มผู้ผลิตปุย๋อนิทรียศู์นยเ์รียนรู้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลมว่งน้อย อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 493214 2044078 นำยอภชิำติ ทุนอนิทร์

106 11 กลุ่ม ศจดปช./กลุ่มแปลงใหญ่ล ำไยต ำบลบ้ำนเรือน ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลบ้ำนเรือน อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 488502 2046940 นำยสุวิช พินเรำ

107 12 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตล ำไยคุณภำพ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่6 ต ำบลบ้ำนเรือน อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 485758 2045851 นำยพล ด ำธรรม

108 13 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตล ำไยคุณภำพ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่3 ต ำบลบ้ำนเรือน อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 487824 2046512 นำยมงคล เป็งค ำ

109 14 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มปลูกพืชเล้ียงสัตว์แบบผสมผสำน/กลุ่มพลังงำนทดแทน ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต ำบลบ้ำนเรือน อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 492730 2043754 นำยธีรศักด์ิ หมืน่ยอง

110 15 เกษตรผสมผสำนเศรษฐกจิพอเพียงตำมรอยเท้ำพ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลบ้ำนเรือน อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 489980 2047810 นำยปกรณ์ ยำวิละ

111 16 เครือขำ่ย ศดปช.ต ำบลมะกอก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลมะกอก อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 494635 2040641 นำยดวงแกว้ ยะจำ

112 17 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหมต่ ำบลมะกอก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลมะกอก อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 490137 2041515 นำยประสงค์ ศรีกอก

113 18 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำน(กำรท ำล ำไยคุณภำพ) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลท่ำตุ้ม อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 488043 2043982 นำยถวิล มำหวัน

114 19 ศจช.เครือขำ่ย และเครือขำ่ยศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต ำบลท่ำตุ้ม อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 486811 2042695 นำยพิพัฒธนำกรณ์ ค ำตำ

115
20

กลุ่มล ำไยแปลงใหญ่,อนุรักษ์ล ำไยพันธุ์ด้ังเดิม,อนุรักษ์พันธุ์โคขำวล ำพูน,อนุรักษ์พันธุ์

ปลำ และเครือขำ่ยศูนยเ์รียนรู้ด้ำนประมง
ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่13 ต ำบลท่ำตุ้ม อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 486659 2043153 นำยอยธุ ไชยยอง

116
21

ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม ่ต ำบลท่ำตุ้ม และเครือขำ่ยศูนย์

เรียนรู้ด้ำนประมง
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลท่ำตุ้ม อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 486659 2043153 นำยสุรันต์ จุม้เขยีว

117 22 กำรตัดแต่งกิง่ ควบคุมทรงพุม่ล ำไย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่16 ต ำบลน้ ำดิบ อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 483813 2043146 นำยวิเชียร ทะทอง

118 23 แปลงต้นแบบกำรตัดแต่งกิง่และช่อผลล ำไย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่15 ต ำบลน้ ำดิบ อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 484424 2040495 นำยอภศัิกด์ิ สุขโต

119 24 ศูนย ์ศพก.ขยำยต ำบลน้ ำดิบ และกลุ่มเกษตรกรล ำไยแปลงใหญ่ต ำบลน้ ำดิบ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่7 ต ำบลน้ ำดิบ อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 484409 2038515 นำยมงคล หมืน่อภยั
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ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

120 25 กลุ่มวิสำหกจิชุมชนกลุ่มท ำสวนเพือ่กำรผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่12 ต ำบลน้ ำดิบ อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 480688 2041377 นำงพัชณี วงษำฝ้ัน

121 26 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลนครเจดีย ์อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 485899 2040596 นำยกำรุญ แกว้เซ็ง

122 27 Young Smart Farmer ปลูกและแปรรูปสมนุไพรอนิทรียค์รบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่6 ต ำบลนครเจดีย ์อ ำเภอป่ำซำง จงัหวัดล ำพูน 47 449930 2026550 นำยพิศณุพร พงษ์ดำ

123 บ้ำนธิ 1 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 507653 2063473 นำยศรีทอง สร้อยแสง

124 2 แปลงเรียนรู้ขำ้วต ำบลบ้ำนธิ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่8 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 508070 2062022 นำยเจษฎำ สมบรูณ์ชัย

125 3 แปลงเรียนรู้ล ำไยต ำบลบ้ำนธิ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่1 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 514674 2061375 นำยเอนก วงค์คม

126 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่12 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 511474 2063433 นำยประจวบ อภวิงศ์งำม

127 5 แปลงเรียนรู้ขำ้วต ำบลบ้ำนธิ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่8 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 508320 2062171 นำยอดุม สมบรูณ์ชัย

128 6 วิสำหกจิชุมชนกลุ่มพัฒนำขำ้วแคบบ้ำนป่ำปี้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่17 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 514336 2061406 นำงเดือนเพ็ญ สำยกอ้น

129 7 ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน บ้ำนป่ำแดง ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่15 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 512068 2059570 นำงศรีพรรณ ค ำพยอม

130 8 ศูนยข์ำ้วชุมชน บ้ำนสันทรำย ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่5 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 510678 2062858 นำยประสิทธ์ สมบรูณ์ชัย

131 9 ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 507380 2062254 นำยจ ำลอง อตุมะดวงแจม่

132 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่15 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 512069 2059600 นำยประวิทย ์แปงต ำ

133 11 วิสำหกจิชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภยัอ ำเภอบ้ำนธิ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 514764 2061271 นำงสำวฐิติรัตน์ ปัญโญใหญ่

134 12 แปลงเรียนรู้ขำ้วต ำบลหว้ยยำบ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนขำ้ว / ศูนยข์ำ้วชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลหว้ยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 515862 2064377 นำยสมบัติ สุธรรม

135 13 แปลงเรียนรู้ล ำไยต ำบลหว้ยยำบ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่10 ต ำบลหว้ยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 515074 2064701 นำยช่วย ปำลี

136 14 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่14 ต ำบลหว้ยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 515522 2066770 นำยเกีย๋ง ปำลี

137 15 แปลงเรียนรู้ล ำไยต ำบลหว้ยยำบ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่10 ต ำบลหว้ยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 514555 2066127 นำยทินกร ศรียำบ

138 16 ศจช.เครือขำ่ย บ้ำนหว้ยมว่ง ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต ำบลหว้ยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 515872 2064376 นำยธีรศักด์ิ สุรินทร์ค ำ

139 17 ศดปช.เครือขำ่ย บ้ำนสันพระเจำ้แดง ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต ำบลหว้ยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 514492 2064303 นำยสมยั แสงสุริยำ

140 18 ศูนยเ์รียนรู้กำรผลิตล ำไยคุณภำพ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่12 ต ำบลหว้ยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 514343 2066864 นำยสอำด สุธรรม

141 19 บ้ำนธิทัวร์ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต ำบลหว้ยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ จงัหวัดล ำพูน 47 514812 2063793 นำยประสิทธิ์ ใจมขุ

142 เวียงหนองล่อง 1 ศจช.บ้ำนวังสะแกงใต้ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 468248 203658 นำยอดุม ต้นหนองดู่

143 2 Young Smart Farmer ต ำบลวังผำง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 472334 2037987 นำงสำวธัญลักษณ์ สินเปียง

144 3 Young Smart Farmer ต ำบลหนองล่อง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 474745 2035014 นำงสำวอรวรรณ เจริญโต (สุวรรณหล้ำ)

145 4 ศูนยบ์ริกำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตรประจ ำต ำบลหนองล่อง อืน่ๆ หมูท่ี่8 ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 470124 2034654 นำยสมบัติ ทันใจ

146 5 ศดปช.บ้ำนท่ำหลุก ศูนยจ์ดักำรดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 468804 2033698 นำยทรำยค ำ ปัญญำเหล็ก

147 6 กลุ่มควบคุมแมลงวันผลไม้ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 473950 2034760 นำยสุชำติ ปัญโญนันท์

148 7 กลุ่มล ำไยแปลงใหญ่ สันเหมอืง 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 475459 2034406 นำยเดช ณวันมำ

149 8 ศูนยเ์ครือขำ่ย ศพก.กลุ่มล ำไยแปลงใหญ่ สันเหมอืง 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่5 ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 475501 2034403 นำยบุญปัน๋ มงัสังข์
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โซน x y
ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขา่ย ศพก.

จงัหวดัล าพูน

ล าดบั อ าเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขา่ย ประเภทศูนย์

150 9 ศูนยเ์ครือขำ่ย ศพก.กลุ่มล ำไยแปลงใหญ่ท่ำช้ำง-หนองล่อง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 471441 2034246 นำงวนิดำ ภมูชิัย

151 10 ศุนยเ์ครือขำ่ย ศพก.กลุ่มล ำไยแปลงใหญ่ต ำบลหนองยวง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่2 ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 476048 2037110 นำงพัชรินทร์ อนิต๊ะปัน

152 11 ศูนยเืรียนรู้เกษตรผสมผสำนต ำบลหนองยวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 477237 2038367 นำยสมควร ศรีนันท์

153 12 Young Smart Farmer ต ำบลหนองยวง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 480954 2034238 นำยถริวัจน์ อะกะเรือน

154 13 ศจช.ขำ้วปลอดภยับ้ำนเหล่ำดู่ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 476973 2037822 นำงสำวสุดสวำท ลังกำร์พินธุ์

155 14 เครือขำ่ย ศพก.ด้ำนปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 477540 2033426 นำยพันธ์ศักด์ิ ทองสกลุ

156 15 ทฤษฎใีหมต่ ำบลหนองยวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 476567 2038079 นำยบุญฤทธิ์ ไชยยอง

157 16 เครือขำ่ยวิสำหกจิชุมชนหตัถวิถชีุมชนบ้ำนหนองยวง อืน่ๆ หมูท่ี่3 ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 478207 2037502 นำงสำวรัชรินทร์ ชนะเดช

158 17 ศจช.บ้ำนดงใต้พัฒนำ ศูนยจ์ดักำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 469650 2038184 นำยมติร จนัทเปือ่น

159 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต ำบลวังผำง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 471655 2037910 นำยสมชำย สุริโยดร

160 19 กลุ่มแปลงใหญ่มะมว่งต ำบลวังผำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่4 ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 475084 2038004 นำยสงัด ทรำยค ำ

161 20 ทฤษฎใีหมต่ ำบลวังผำง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 474557 2037701 นำยวงศ์อนิทร์ เตชะอนิ

162 21 กลุ่มผลิตปุย๋แมบ่้ำนต ำบลวังผำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนกำรจดักำรดิน หมูท่ี่4 ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 475733 2038643 นำงแสงหล้ำ อนิต๊ะปำน

163 22 ศูนยเ์ครือขำ่ย ศพก.กลุ่มล ำไยแปลงใหญ่ต ำบลวังผำง ศูนยเ์รียนรู้ด้ำนไมผ้ล หมูท่ี่8 ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 470834 2038032 นำยพสิษฐ์ สุขสวัสด์ิ

164 23 เครือขำ่ยทฤษฎใีหม ่ม.3 ต ำบลวังผำง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดล ำพูน 47 473005 2037781 นำยสุนทร อนุจะน ำ
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โซน x y

1 เมืองก ำแพงเพชร 1 ศูนย์เรียนรู้กำรแปรรูปยำงพำรำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ยืนต้น หมูท่ี่12 ต ำบลไตรตรึงษ์ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 558165 1802707 นำงเบญจวรรณ สีม่วง

2 2 ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่12 ต ำบลอ่ำงทอง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 546540 1796654 นำงตฤณศร สัมทบั

3 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองกองเหนอื ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลนำบอ่ค ำ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 530917 1820149 นำยอุบล ศรีนำกรุง

4 4 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตผักพื้นบำ้นผักไฮโดรโปนกิส์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่20 ต ำบลนำบอ่ค ำ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 537404 1811114 นำงรพีพรรณ สุวรรณรินทร์

5 5 ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรแนวใหม่ไร่ปนัสุข ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลนำบอ่ค ำ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 542914 1817706 นำยพสิษฐ์ธน หลวงไกรรำช

6 6 ศูนย์กำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงหนองละครโมเดลวมิำนดินฟำร์มเกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลนำบอ่ค ำ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 538554 1816810 วำ่ที่ร้อยตรีชำตรี กันหำค ำ

7 7 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 556137 1817051 นำงแสงเธยีร พรมมี

8 8 ศูนย์เรียนรู้กำรแปรรูปมันส ำปะหลังคุณภำพดี ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่4 ต ำบลทรงธรรม อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 546272 1826502 นำงสมควร ชมเชย

9 9 กลุ่มวสิำหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยไข่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่11 ต ำบลลำนดอกไม้ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 539535 1839891 นำงสำวรุ่งนภำ ไหววจิิตร

10 10 ศูนย์เรียนรู้ข้ำวโพดหวำน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่4 ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 551571 1831192 นำยมงคล ปอ้มปรำกำร

11 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลคณฑี อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 575464 1811186 นำยเวคิน วชัรเวโรจน์

12 12 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรประมง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่8 ต ำบลคณฑี อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 570257 1813923 นำงนภำ นอ้ยมำ

13 13 ศูนย์ข้ำวชุมชนนคิมทุ่งโพธิ์ทะเล ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลนคิมทุ่งโพธิ์ทะเล อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 572709 1821365 นำยเสถียร นกึรักษ์

14 14 ศูนย์ข้ำวชุมชนทุ่งโพธิ์ทะเลกลำง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลนคิมทุ่งโพธิ์ทะเล อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 573698 1821200 นำยธวชั เอีย่มวงค์

15 15 ศูนย์เรียนรู้ดำวล้อมเดือนก ำแพงเพชร ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน หมูท่ี่11 ต ำบลเทพนคร อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 569113 1822481 นำงจิรภทัร นำคคุ้ม

16 16 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลวงัทอง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 545610 1808821 นำยพยอม อยูพ่ันธ์

17 17 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตแก๊สชีวมวลจำกมูลสัตว์ ศูนย์ปรำชญ์ชำวบำ้น หมูท่ี่4 ต ำบลทำ่ขุนรำม อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 552203 1819270 นำยวศิวทิ หล่ำสูงเนนิ

18 18 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลธ ำมรงค์ อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 564618 1808007 นำยมำนติ เพชรนลิ

19 19 ศูนย์ข้ำวชุมชนเทพประทำน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่10 ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 562632 1828953 นำยสิงห ์อุดมเกตุ

20 20 ศูนย์เรียนรู้แปรรูปข้ำว ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่7 ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 564172 1827708 นำยชัชวสัส์ สุภำงค์สวสัด์ิ

21 ไทรงำม 1 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นปลวกด ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลไทรงำม อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 519566 1821809 นำงมำรยำท รุ่งวงษ์

22 2 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. วสิำหกิจชุมชนคนรักษ์แม่ต ำบลไทรงำม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่2 ต ำบลไทรงำม อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 594382 1827209 นำงสำวอรพินธุ์ พิลึก

23 3 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นแม่บวั ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่3 ต ำบลหนองคล้ำ อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 582870 1820459 นำยอนนัต์ มำกสำคร

24 4 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงสัตวผ์สมผสำนบำ้นหนองคล้ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต ำบลหนองคล้ำ อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 589056 1822325 นำยละออง รุ่งวงษ์

25 5 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นเนนิกรอย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลหนองทอง อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 578307 1813385 นำยส ำรวย กองอ้น

26 6 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. วสิำหกิจชุมชนแปลงนำสะอำด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลหนองไม้กอง อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 601180 1818262 นำยทฤษฎ ีเพชรมะลิ

27 7 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. ศูนย์เมล็ดข้ำวพันธุ์ดีบำ้นแม่ยือ้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลหนองไม้กอง อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 601416 1824647 นำยเอกนรินทร์ คูคลัง

28 8 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงสัตวผ์สมผสำนบำ้นแม่ยือ้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต ำบลหนองไม้กอง อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 602435 1824116 นำยชินวฒัน ์ผ่องใส

29 9 ศูนย์เครือข่ำย ศพก.เครือข่ำย เกษตรผสมผสำนบำ้นทุ่งรวงทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลหนองไม้กอง อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 599689 1823409 นำยยศกร พิลึก

30 10 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. กำรเล้ียงปลำ-กบ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่7 ต ำบลมหำชัย อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 580978 1826491 นำยพงษ์พิสุทธิ์ รังผ้ึง

31 11 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. กำรแปรรูปผลผลิตกำรเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่8 ต ำบลมหำชัย อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 581664 1824109 นำงศิริพร ค ำบรรลือ

32 12 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงสัตวผ์สมผสำนบำ้นทุ่งมหำศำล ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต ำบลมหำชัย อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 580393 1826521 นำยพิเชษ เกษนำค

33 13 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนบำ้นหนองโดนใต้ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 589090 1808960 นำยอุดม นกัพรำนบญุ

34 14 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. วสิำหกิจชุมชนกลุ่มฅนรักษ์แม่ต ำบลพำนทอง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่5 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 590655 1813786 นำงสำวภคมน พิมพำ

35 15 ศูนย์เครือข่ำย ศพก. กำรปลูกอ้อยโรงงำนบำ้นหนองแม่แตง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่1 ต ำบลหนองแม่แตง อ ำเภอไทรงำม จังหวดัก ำแพงเพชร 47 601037 1813634 นำยนพิงษ์ศักด์ิ สุจจชำรี

ล ำดับ อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขำ่ย ศพก.

จังหวัดก ำแพงเพชร
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โซน x y
ล ำดับ อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขำ่ย ศพก.

จังหวัดก ำแพงเพชร

36 คลองลำน 1 ศูนย์เรียนรู้กำรอนรัุกษ์ขยำยพันธุ์และแปรรูปปนูำไทย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่18 ต ำบลคลองน้ ำไหล อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 535168 1788018 นำยวโิรจน ์แก้วแสงทอง

37 2 ศูนย์เรียนรู้กำรแปรรูปอำหำร ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่24 ต ำบลคลองน้ ำไหล อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 538009 1794738 นำงสำวจิดำภำ แก้วเพชร

38 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่16 ต ำบลคลองน้ ำไหล อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 531023 1794055 นำงบญุชอบ โมกข์ทอง

39 4 ศูนย์เรียนรู้กำรปลูกทเุรียน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่2 ต ำบลโปง่น้ ำร้อน อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 528776 1806484 นำงแก้วใจ ยำวชิัย

40 5 ศูนย์เรียนรู้กำรปลูกกล้วยไข่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่7 ต ำบลโปง่น้ ำร้อน อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 529771 1813233 นำยแสน ภำคภมูิ

41 6 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปุ๋ยหมักชีวภำพ ศูนย์ปรำชญ์ชำวบำ้น หมูท่ี่1 ต ำบลโปง่น้ ำร้อน อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 532264 1806467 นำยจุมพร ศรีทองค ำ

42 7 ศูนย์เรียนรู้กำรปลูกผักไฮโดรโปนกิส์ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 538131 1781817 นำยวฒิุเสก ทพิันธ์

43 8 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนบำ้นมอมะร่ืน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 535659 1782557 นำงเกษฎำภรณ์ โอดปะละ

44 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่12 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 541105 1781148 นำยมงคล เพชรเนยีม

45 10 ศูนย์เรียนรู้กำรเพำะเหด็นำงฟ้ำ ทุ่งแก้วนำขวญ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่21 ต ำบลคลองลำนพัฒนำ อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 539741 1781958 นำงสุภรรษำ โมงขุนทด

46 11 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรปลูกล ำไย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่1 ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 535475 1804257 นำงสำวบษุญมำศ ปติิวทิยำกุล

47 12 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลสักงำม อ ำเภอคลองลำน จังหวดัก ำแพงเพชร 47 534438 1805366 นำงวนัเพ็ญ สิงหส์ร้อย

48 ขำณุวรลักษบรีุ 1 ศูนย์สวนเกษตรปำ่พุทรำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลปำ่พุทรำ อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 นำงสีนวล สังข์ยก

49 2 วสิำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และกำรแปรรูป ศูนย์เรียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่5 ต ำบลปำ่พุทรำ อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 นำงมำติกำ ศรีวรรณะ

50 3 วสิำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผู้เล้ียงปลำช่อนบำ้นรังแถว ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่6 ต ำบลสลกบำตร อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 นำยสุทธเิชำว ์รังศรี

51 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลสลกบำตร อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 0 0 นำยประธำน ขันกสิกรรม

52 5 ศูนย์บริกำรเตรียมดินวสิำหกิจชุมชนผู้ปลูกมันส ำปะหลังบอ่ถ้ ำ อืน่ๆ หมูท่ี่18 ต ำบลบอ่ถ้ ำ อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 0 0 นำยบญุเชิด ฤทธิ์อ้น

53 6 แปลงใหญ่มันส ำปะหลัง ขำณุวรลักษบรีุ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่5 ต ำบลบอ่ถ้ ำ อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 นำยส ำเนยีง ทองมำเอง

54 7 วสิำหกิจชุมชนบำ้นดงประดำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่6 ต ำบลดอนแตง อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 นำยสุวรรณ บตุรดำ

55 8 ศูนย์เพำะช ำพันธุ์ไม้วงัชะพลู ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่3 ต ำบลวงัชะพลู อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 นำยวรัิตน ์อ้นมัน่

56 9 ศูนย์ไร่นำสวนผสมวงัชะพลู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่19 ต ำบลวงัชะพลู อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 นำงสำวธญัลักษณ์ จงวนำพิทกัษ์กุล

57 10 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต ำบลโค้งไผ่ อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 นำยปรีดำ เกษรบวั

58 11 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ำย ศพก.ด้ำนปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต ำบลปำงมะค่ำ อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 0 0 นำยกฤตฉพล พันละออง

59 12 วสิำหกิจชุมชนผลพลอยพอเพียงพลัส ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่7 ต ำบลปำงมะค่ำ อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 0 0 นำยธติิวฒุ จันทธรรม

60 13 ศูนย์ฟำร์มชุมชนปำงมะค่ำ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต ำบลปำงมะค่ำ อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 นำยกฤตฉพล พันสะออง

61 14 แปลงใหญ่ผักหนองช้ำงงำม ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต ำบลวงัหำมแห อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 561610 1773319 นำยสรรเสริญ สวรรค์บรรพต

62 15 ครูบญัชีอำสำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนบญัชี หมูท่ี่8 ต ำบลวงัหำมแห อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 นำยประมวน มหชิำติ

63 16 ศูนย์เกษตรผสมผสำนวงัหำมแห ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลวงัหำมแห อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 561610 1773319 นำยรุ่ง บวัทอง

64 17 ศูนย์ข้ำวชุมชนต ำบลเกำะตำล ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลเกำะตำล อ ำเภอขำณุวรลักษบรีุ จังหวดัก ำแพงเพชร 0 นำยสวงิ บญุปั่น

65 คลองขลุง 1 ศูนย์เรียนรู้น้ ำหมักชีวภำพปอ้งกันโรคและแมลง ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต ำบลคลองขลุง อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 571267 1784711 นำยวสูิตร ทองถนอม

66 2 กำรปลูกพืชผัก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต ำบลคลองขลุง อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 575603 1795467 นำยแสวง จันทร์ฝุ่น

67 3 เกษตรผสมผสำนต ำบลทำ่มะเขือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลทำ่มะเขือ อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 581980 1797138 นำงชลิดำ อนพุันธ์

68 4 กำรผลิตกล้วยไข่แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่7 ต ำบลทำ่พุทรำ อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 574363 1797641 นำงดวงฤทยั เงินยวง

69 5 ศูนย์กำรเล้ียงแพะต ำบลทำ่พุทรำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต ำบลทำ่พุทรำ อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 573802 1797783 นำยรัชชำนนท ์สัตยะค ำ

70 6 กลุ่มวสิำหกิจชุมชนบำ้นทำ่พุทรำ (นำแปลงใหญ่) ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่4 ต ำบลทำ่พุทรำ อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 572738 1799317 นำยณรงค์ แก่นทองเจริญ
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71 7 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นแม่ลำดใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลแม่ลำด อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 580322 1786860 นำยสุชำติ มำลำ

72 8 ศูนย์เรียนรู้ไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลวงัยำง อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 583730 1792020 นำยบญุเรียง หำสนนท์

73 9 กำรเล้ียงปลำกระชัง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่2 ต ำบลวงัยำง อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 581503 1791469 นำยสุระ จักรศรี

74 10 ศูนย์กำรผลิตอ้อยโรงงำนต ำบลวงัยำง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่1 ต ำบลวงัยำง อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 581577 1791808 นำยชัยยศ ต้ังนยิม

75 11 สมโชค ฟำร์มปนูำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่4 ต ำบลวงัยำง อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 584771 1794024 นำงกรวรรณ ชำววงัฆ้อง

76 12 สวนผสมต ำบลวงัแขม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลวงัแขม อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 593337 1793794 นำยพลำยงำม ปำนจันทร์

77 13 สวนดินปรุง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน หมูท่ี่6 ต ำบลวงัแขม อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 587401 1785701 นำยทวศัีกด์ิ พัชรศักด์ิสกล

78 14 ศูนย์กำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลวงัแขม ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต ำบลวงัแขม อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 590344 1792998 นำยสุชีพ จันทร์ผ่อง

79 15 กลุ่มวสิำหกิจชุมชนบำ้นหนองกระทุ่ม (นำแปลงใหญ่) ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่7 ต ำบลหวัถนน อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 564279 1800889 นำยสำคร วอแพง

80 16 กลุ่มผู้ปลูกมันส ำปะหลังบำ้นทุ่งแก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่15 ต ำบลวงัไทร อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 559918 1791822 นำยธำนนิทร์ สุรำเลิศ

81 17 กำรผลิตข้ำวหอมมะลิแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่3 ต ำบลวงับวั อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 575322 1804182 นำยวชิิต แสงสี

82 18 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต ำบลคลองสมบรูณ์ อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 559593 1795891 นำยธรีพันธ ์วงทบั

83 19 ศูนย์กำรเล้ียงโคขุนบำ้นหนองผักหนำม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต ำบลคลองสมบรูณ์ อ ำเภอคลองขลุง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 555851 1795913 นำงสำวชรินรัตน ์นุม่เด่ือ

84 พรำนกระต่ำย 1 ศูนย์เรียนรู้กำรเกษตรชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่7 ต ำบลพรำนกระต่ำย อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 555946 1840409 นำยเดชำ บดีรัฐ

85 2 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่11 ต ำบลวงัควง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 543531 1862629 นำยนวปทัม์ กำญจนก ำแพง

86 3 ศูนย์เรียนรู้กำรแปรรูปอำหำร ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่12 ต ำบลวงัควง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 540460 1857501 นำงดวง จูมำศ

87 4 ศูนย์เครือข่ำยด้ำนกำรแปรรูปและถนอมอำหำร ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่3 ต ำบลเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 577717 1830752 นำงพยงค์ เกตุนำค

88 5 ศูนย์เรียนรู้ข้ำวแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่14 ต ำบลเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 576029 1830541 นำยบญุเลิศ เหมือนอินทร์

89 6 ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่15 ต ำบลเขำคีริส อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 576291 1838813 นำยสะอำด ศรศิลป์

90 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลคุยบำ้นโอง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 567687 1844736 นำยสมหมำย พลอำจ

91 8 ศูนย์เครือข่ำยกำรผลิตพืชครบวงจรอย่ำงยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลคลองพิไกร อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 5783969 1842478 นำงขวญัเรือน ใจใหม

92 9 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 564220 1841599 นำงดำริณี เกตุวงษ์

93 10 ศูนย์เรียนรู้ข้ำวแปลงใหญ่บำ้นนำถัง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่7 ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 564220 1840599 นำงรัตนกร ไม้แดง

94 11 ศูนย์เรียนรู้จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนบำ้นนำถัง ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต ำบลถ้ ำกระต่ำยทอง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 564220 1841599 นำยสมศักด์ิ นุม่เกล้ียง

95 12 ศูนย์เรียนรู้ข้ำวแปลงใหญ่ต ำบลหว้ยยัง้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่4 ต ำบลหว้ยยัง้ อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวดัก ำแพงเพชร 47 569840 1850540 นำยสมชำย เกตุวงษ์

96 ลำนกระบอื 1 วสิำหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์จำกผ้ำแม่บำ้นไร่โปง่เปำ้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่8 ต ำบลลำนกระบอื อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 593041 1835607 นำงวณีำ ศรีชัย

97 2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนและเกษตรปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่11 ต ำบลลำนกระบอื อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 588464 1841033 นำงวรินธร สุขพ่วง

98 3 ศูนย์เรียนรู้กำรเล้ียงปลำน้ ำจืด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่2 ต ำบลช่องลม อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 597860 1830699 นำยด ำริ ทองค ำ

99 4 กลุ่มผู้ผลิตข้ำวพันธุ์ดีบำ้นช่องลม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่1 ต ำบลช่องลม อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 603245 1831241 นำยจตุพงศ์ มีสิงห์

100 5 ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนบำ้นล ำมะโกรก ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 578610 1834643 นำยส ำเนำ นำคสวสัด์ิ

101 6 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนบำ้นล ำมะโกรก ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 578605 1834638 นำยวลัิย สังคง

102 7 ศูนย์เรียนรู้ข้ำวปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่7 ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 583158 1840686 นำยสมพงษ์ เชยชม

103 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นหนองปำกดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 579326 1838462 นำงอ ำไพฑูรย์ ขันล้อม

104 9 วสิำหกิจฃุมชนข้ำวเกรียบใบหม่อน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่13 ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 584644 1836791 นำงบญุยัง ศรีสุข

105 10 ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนบำ้นฟำกทุ่ง ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต ำบลโนนพลวง อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 591405 1832973 นำยนพินธ ์เกตุแก้ว
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จังหวัดก ำแพงเพชร

106 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นคุยมะม่วง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลโนนพลวง อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 592623 1831745 นำยศิริวฒั ประกิละคะ

107 12 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นลำนตำบวั ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลประชำสุขสันต์ อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 606646 1830065 นำยตะรุวรรณ ปเุรนเต

108 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหนองละมัง่ทอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลบงึทบัแรต อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 588235 1843413 นำยดิเรก อินหนั

109 14 ศูนย์เรียนรู้เร่ืองกำรเล้ียงปลำน้ ำจืด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่2 ต ำบลบงึทบัแรต อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 594627 1844696 นำยสวรรค์ ผ่องใส

110 15 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำนบำ้นเพชรไพรวลัย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลจันทมิำ อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 585194 1828980 นำงสำวพัชรพร บ ำรุงเชือ้

111 16 กำรแปรรูปผลผลิตบำ้นตะเคียนงำม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่8 ต ำบลจันทมิำ อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 594499 1835047 นำงกอน บญุสังข์

112 17 กลุ่มสตรีผลิตภณัฑ์ชุมชนจันทมิำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่3 ต ำบลจันทมิำ อ ำเภอลำนกระบอื จังหวดัก ำแพงเพชร 47 583531 1830255 นำงพิญำนนัท ์ศรีสวสัด์ิ

113 ทรำยทองวฒันำ 1 เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่15 ต ำบลทุ่งทรำย อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 588611 1803410 นำยสกนธ ์ขุมทรัพย์

114 2 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลทุ่งทรำย อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 592025 1802366 นำยค ำปน สำรีสุข

115 3 ลดต้นทนุกำรปลูกข้ำว ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลทุ่งทรำย อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 582901 1802605 นำยสมศรี นำมสง่ำ

116 4 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นวงัน้ ำแดง ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่17 ต ำบลทุ่งทรำย อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 582666 1800040 นำยเสมอ นำคเมือง

117 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่2 ต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 590342 1806821 นำยสุขสันต์ จ ำปำบรีุ

118 6 กำรลดต้นทนุกำรผลิตอ้อย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่8 ต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 600687 1806837 นำงสำวธชิำชำติ ทว้มอ้น

119 7 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่11 ต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 596591 1807373 นำยจงรัก รัฐถำวร

120 8 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนบำ้นบงึส ำรำญ ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต ำบลถำวรวฒันำ อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 599881 1803969 นำยบญุฤทธิ์ คิดกำร

121 9 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลถำวรวฒันำ อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 599961 1803734 นำงต๋ิว ศรีพรมมำ

122 10 กลุ่มเพำะขยำยพันธุ์สัตวน์้ ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนประมง หมูท่ี่7 ต ำบลถำวรวฒันำ อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 600945 1804079 นำยวฒันำ สงวนนำม

123 11 เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นทรัพย์เจริญ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่6 ต ำบลถำวรวฒันำ อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 599352 1801274 นำยสมัย ยงไธสง

124 12 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่8 ต ำบลถำวรวฒันำ อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 598282 1803880 นำยสมำน พรมกัณฑ์

125 13 วสิำหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์จำกปลำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจเกษตร หมูท่ี่8 ต ำบลถำวรวฒันำ อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 598793 1803921 นำยฉัตรพร พรดอนก่อ

126 14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่10 ต ำบลถำวรวฒันำ อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 599506 1804318 นำยสมจิตร ชมดี

127 15 วสิำหกิจชุมชนเล้ียงโคขุนบงึส ำรำญนอ้ย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต ำบลถำวรวฒันำ อ ำเภอทรำยทองวฒันำ จังหวดัก ำแพงเพชร 47 598755 1803950 นำยสมำน พรมกัณฑ์

128 ปำงศิลำทอง 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่15 ต ำบลโพธิ์ทอง อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 556024 1779709 นำยบญุมี ชมภู

129 2 ศูนย์ข้ำวชุมชนตะเคียนงำม ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลโพธิ์ทอง อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 556830 1781388 นำยประทปี แสนยินดี

130 3 ทฤษฏใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่14 ต ำบลโพธิ์ทอง อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 554182 1781888 นำยวรพล พำนทอง

131 4 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่14 ต ำบลโพธิ์ทอง อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 558914 1782494 นำยอำน ุชูเจริญ

132 5 ข้ำว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่9 ต ำบลโพธิ์ทอง อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 563862 1785488 นำยจ ำป ีมหำนนท์

133 6 ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่11 ต ำบลหนิดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 546828 1783372 นำยสมชำย รัตนวงษ์

134 7 ศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลหนิดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 554563 1776025 นำยเฉลำ เงินค ำ

135 8 ศูนย์เครือข่ำยด้ำนจักสำน/หตัถกรรม อืน่ๆ หมูท่ี่6 ต ำบลหนิดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 552372 1776354 นำงชลธชิำ วรนำม

136 9 ศดปช.บำ้นปำงเหนอื ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต ำบลปำงตำไว อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 537172 1775183 นำงกำญจนำ เอวสิตัน

137 10 ศดปช.ปำงมะละกอ ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต ำบลปำงตำไว อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 542772 1768293 นำยชัยยะ เกตุแก้ว

138 11 ศจช.บำ้นปำงเหนอื ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต ำบลปำงตำไว อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 537144 1775157 นำยบญุเลิศ คล้ำมบตุร

139 12 ศจช.บำ้นปำงมะละกอ ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต ำบลปำงตำไว อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 542772 1768293 นำงพเยำว ์มณีเขียว

140 13 กลุ่มผลิตเหด็บำ้นไพรสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลปำงตำไว อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 540968 1775953 นำงทองใส วรมำน
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โซน x y
ล ำดับ อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขำ่ย ศพก.

จังหวัดก ำแพงเพชร

141 14 ศูนย์เรียนรู้พืชไร่ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนพืชไร่ หมูท่ี่1 ต ำบลปำงตำไว อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวดัก ำแพงเพชร 47 540115 1775652 นำยร้อย เพลียโคตร

142 บงึสำมัคคี 1 นำแปลงใหญ่ ม.12 ต.บงึสำมัคคี ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่12 ต ำบลบงึสำมัคคี อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 607233 1803164 นำยสุกิจ ภฆูัง

143 2 กำรท ำไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่12 ต ำบลบงึสำมัคคี อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 607439 1803759 นำงสำวสุนยี์ สระทองศร

144 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่3 ต ำบลบงึสำมัคคี อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 606434 1801497 นำยเฉลิม พีรี

145 4 นำแปลงใหญ่ ม.13 ต.วงัชะโอน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่13 ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 607331 1789054 นำยส ำรวย มัน่เหมำะ

146 5 กำรผลิตข้ำวครบวงจร ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 607623 1788455 นำยจรินทร์ ศรีพิทกัษ์

147 6 กำรลดต้นทนุกำรผลิตข้ำว ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่2 ต ำบลวงัชะโอน อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 607623 1788455 นำยสมจิตร บรรลือศักด์ิ

148 7 กำรแปรรูปกล้วย ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่1 ต ำบลระหำน อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 606885 1785360 นำยมิตรสำคร จ ำปำศักด์ิ

149 8 ฟำร์มชุมชนบำ้นพงษ์ทองค ำรวมพลังสู่ควำมพอเพียงอย่ำงยัง่ยืน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต ำบลระหำน อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 601564 1787014 นำงสำวอุบล เข็มศร

150 9 นำแปลงใหญ่ ม.7 ต.ระหำน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่7 ต ำบลระหำน อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 601486 1787021 นำยรัฐภมูิ แสงเสน

151 10 นำแปลงใหญ่ ม.10 ต.ระหำน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่10 ต ำบลระหำน อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 606757 1785231 นำยประทปี จุ้ยปำน

152 11 ปำ่สร้ำงรำยได้ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ยืนต้น หมูท่ี่8 ต ำบลระหำน อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 600371 1788527 นำยสมควร พันผำ

153 12 กำรผลิตไม้ผลเพื่อกำรค้ำ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่1 ต ำบลระหำน อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 604799 1787354 นำยภำนลัุกษณ์ ตันเจริญ

154 13 กำรผลิตผักปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต ำบลระหำน อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 603931 1784750 นำยไพเนตร์ สุขกัลยำ

155 14 กำรท ำไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่1 ต ำบลระหำน อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 606818 1786518 นำยนยิม มูลสัน

156 15 นำแปลงใหญ่สหกรณ์บงึสำมัคคี ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่6 ต ำบลเทพนมิิต อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 600162 1790866 นำยสมยศ ดียิง่

157 16 กำรท ำไร่นำสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลเทพนมิิต อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 598761 1788821 นำยสนทิ ดอนถวลิ

158 17 กำรท ำเกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่5 ต ำบลเทพนมิิต อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 595920 1788368 นำยบญุมี ปิ่นแก้ว

159 18 กำรเกษตรผสมผสำนและพลังงำนทำงเลือก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลเทพนมิิต อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 600533 1790732 นำงฉววีรรณ อินทยำ

160 19 กำรท ำกำรเกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่6 ต ำบลเทพนมิิต อ ำเภอบงึสำมัคคี จังหวดัก ำแพงเพชร 47 599729 1790582 นำงจิตยำ กระดำษทอง

161 โกสัมพีนคร 1 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่17 ต ำบลโกสัมพี อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 527035 1833969 นำงสำวเตือนใจ วชิิต

162 2 ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลโกสัมพี อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 532182 1843103 นำยวชิำญ พรมจันทร์

163 3 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนบำ้นหนองบง ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่21 ต ำบลโกสัมพี อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 538100 1840704 สิบตรีกอบสุข สิงหแ์รง

164 4 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตกล้วยไข่บำ้นทำ่พุทรำ อืน่ๆ หมูท่ี่9 ต ำบลโกสัมพี อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 526649 1836728 นำยส ำเนยีง สุขไผ่

165 5 ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่7 ต ำบลเพชรชมภ ูอ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 544119 1838692 นำยเลิศศักด์ิ อินทร์วำรี

166 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่8 ต ำบลเพชรชมภ ูอ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 540002 1836597 นำยมน ูค ำมัง

167 7 ศูนย์ข้ำวชุมชนบำ้นเกำะรำกเสียดใน ศูนย์เรียนรู้ด้ำนข้ำว / ศูนย์ข้ำวชุมชน หมูท่ี่7 ต ำบลเพชรชมภ ูอ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 543091 1839219 นำยกำวนิ ศรีเอีย่ม

168 8 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตมะม่วงนอกฤดู ศูนย์เรียนรู้ด้ำนไม้ผล หมูท่ี่3 ต ำบลเพชรชมภ ูอ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 538635 1830257 นำงมีรพัฒน ์ศักด์ิเสือ

169 9 ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตกระทงจำกเปลือกข้ำวโพด ศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแปรรูปผลิตผลด้ำนกำรเกษตร หมูท่ี่9 ต ำบลลำนดอกไม้ตก อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 547498 1834989 นำงทวปี เอมศิริ

170 10 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสำน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสำน หมูท่ี่4 ต ำบลลำนดอกไม้ตก อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวดัก ำแพงเพชร 47 547335 1830892 นำยโชค วสัโสสะ
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โซน x y

1 เมอืงตาก 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตพืช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลหนองบัวเหนือ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 506800 1873403 นายเทพพลัง งามนนท์

2 2 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงต าบลไมง้าม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 508946 1871188 นายสัญญา ทาปิน

3 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 510493 1869518 นายอเุทน ชื่นหมี้

4 4 การเล้ียงโคเนือ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่12 ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 546722 1881324 นายวันชัย เฉยชู

5 5 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงต าบลน้ ารึม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 519204 1866451 นางเกวลี พรมบุญชู

6 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลแมท่้อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลแมท่้อ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 510448 1861788 นายด าเนิน ข าศิริ

7 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลวังประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 541064 1874855 นางสงวน ทองจ าปา

8 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านสะแกเครือ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลวังประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 547462 1865480 นายใน อิม่เอีย่ม

9 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลวังประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 547462 1865480 นายใน อิม่เอีย่ม

10 10 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านสะแกเครือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลวังประจบ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 537294 1866557 นายใน อิม่เอีย่ม

11 11 ศูนยจ์ดัการศูตร์พืชชุมชนบ้านชบา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 524479 1865044 นายวุฒิภทัร ราชโยธิน

12 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลตลุกกลางทุง่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวัดตาก 47 524479 1865044 นายวุฒิภทัร ราชโยธิน

13 บ้านตาก 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลตากออก (ศูนยข์ยาย) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 47 506578 1892740 นายประสิทธิ์ วรรณแสงทอง

14 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ล าไย) ต าบลตากออก ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลตากออก อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 47 512195 1895905 นายณัศพล เปรมพล

15 3 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลสมอโคน (ศูนยข์ยาย) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสมอโคน อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 47 510297 1880663 นางสาวกรรณิการ์ มเีกาะ

16 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลแมส่ลิด (ศูนยข์ยาย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลแมส่ลิด อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 47 510944 1894359 นายบุญสืบ สุขพลอย

17 5 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านหนองชะลาบ-หนิโค้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 47 509277 1880101 นางศรี เครือตา

18 6 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่บ้านหนิโค้ว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 47 509788 1880031 นางวาริน กรวยทอง

19 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน บ้านหนิโค้ว ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 47 509656 1880290 นางสาวศรัญญา ใจของ

20 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน บ้านหนิโค้ว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 47 509656 1880290 นางวิมาน สุวรรณ์

21 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลเกาะตะเภา (ศูนยข์ยาย) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 47 505123 1887065 นางวิภวานี สอนทิพย์

22 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลทุง่กระเชาะ (ศูนยข์ยาย) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลทุง่กระเชาะ อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 47 500567 1880072 นายธวัชชัย ศรีใส

23 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลท้องฟ้า (ศูนยข์ยาย) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 47 498301 1885317 นายสมศักด์ิ มุย่ทุม

24 สามเงา 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 506450 1901468 นางสาวศิริทรัพย ์โตเอีย่ม

25 2 แปลงใหญ่ล าไย หมู ่2 ต าบลสามเงา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 507538 1901020 นางลัดดา ภูน่วล

26 3 ฟาร์มชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวังหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 507324 1904153 นางบังอร แกน่เขยีว

27 4 ปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลวังหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 510225 1900240 นางสาวปริณดา โอจนัทร์

28 5 กลุ่มผู้ผลิตผัก ผลไม ้ปลอดสารพิษต าบลวังหมนั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลวังหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 510683 1902222 นางนิตยา จนัทร์จติร

29 6 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวังหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 507292 1904198 นางอญัชัน ตาชั่ง

30 7 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถัว่เหลืองชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลวังหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 510250 1900317 นางดอกไม ้สิงใส

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัตำก
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จงัหวดัตำก

31 8 แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ต าบลวังหมนั ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลวังหมนั อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 510590 1900192 นางดอกไม ้สิงใส

32 9 แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ หมู ่12 ต าบลยกกระบัตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่12 ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 507971 1920150 นางสาวนัยนา ทองแพ

33 10 แปลงใหญ่มะละกอ หมู ่4 ต าบลยกกระบัตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 509652 1917672 นายชัยวุฒิ ไชยวงค์

34 11 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านแมร่ะวาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 507549 1919937 นางสาวปราณี ต้ังน้อย

35 12 แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 507831 1915731 นายกติติ พุม่สลิด

36 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านแมร่ะวาน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 507549 1919937 นางสาวสมจติต์ วงษ์เมอืงแกน่

37 14 แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ หมู ่1 ต าบลยกกระบัตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 511284 1913618 นางสาวสุรีรัตน์ ปวงบุตร

38 15 แปลงใหญ่ล าไยต าบลยา่นรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลยา่นรี อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 507791 1898021 นายศุภณัฐ ปัญญาคม

39 16 แปลงใหญ่ล าไยต าบลยา่นรี ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลยา่นรี อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 507021 1895887 นายแสนทอง กนัปล้อง

40 17 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลวังจนัทร์ อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 513445 1904136 นายณรงค์ศักด์ิ คงปาน

41 18 แปลงใหญ่ฝร่ังต าบลวังจนัทร์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลวังจนัทร์ อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก 47 508435 1909301 นายพล มใีจดี

42 แมร่ะมาด 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านต้นผ้ึง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแมร่ะมาด อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก 47 450565 1876581 นายสุวรรณ แกว้พุทธ

43 2 ศูนยก์ารเล้ียงแพะเนือ้ต าบลแมร่ะมาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลแมร่ะมาด อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก 47 447729 1875833 นายธนากร สมพฤกษ์

44 3 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชนต าบลแมร่ะมาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลแมร่ะมาด อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก 47 450125 1878720 นายเคร่ือง เสมา

45 4 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชนบ้านสันเกา้กอม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลแมร่ะมาด อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก 47 449944 1878812 นายทวิช สุดช่วย

46 5 ศูนยบ์ริหารจดัการศัตรูพืชชุมชน บ้านวังผา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลแมจ่ะเรา อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก 47 451430 1861353 นางสาวจรัิฌชา ยอดค า

47 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหว้ยบง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลแมจ่ะเรา อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก 47 454957 1866422 นางบังอร ออ่นตามผล

48 7 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนบ้านวังผา ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลแมจ่ะเรา อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก 47 451430 1861353 นายปรีชา เต้ียค า

49 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตพืชสมนุไพรและการแปรรูป ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่7 ต าบลแมจ่ะเรา อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก 47 455093 1866415 นางมณฑา ชื่นเพียร

50 9 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนบ้านทุง่มะขามป้อม หมูท่ี ่4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลพระธาตุ อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก 47 456234 1876418 นางอรพิณ ต๊ิบลังกา

51 10 ศูนยบ์ริหารจดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลพระธาตุ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลพระธาตุ อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวัดตาก 47 456257 1876404 นายสมบูรณ์ นราวิทูรภทัร

52 ท่าสองยาง 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านท่าสองยาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 391131 1936550 นางพิมพ์ปวีณ์ เหาตะวนิช

53 2 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลแมต้่าน อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 426104 1903294 นายนิคม คีรีพินิต

54 3 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลแมต้่าน อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 417020 1905640 นายอเุทน ค าแสน

55 4 ศูนยเ์รียนรู้หมอดินอาสา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลแมต้่าน อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 418917 1903400 นายแผ่ว พิมพ์สี

56 5 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลแมต้่าน อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 417027 1905659 นายสุค า เชิดประภากร

57 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มชมรมคนพิการต าบลแมต้่าน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลแมต้่าน อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 418059 1904769 นายประชัน ศิริอางค์

58 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต.แมต้่าน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลแมต้่าน อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 417733 1906648 นายอภชิาย กาญจนสูตร

59 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแมต้่าน อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 417733 1906648 นายอภชิาย กาญจนสูตร

60 9 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟแมว่ะหลวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลแมต้่าน อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 389774 1969997 นายสมชัย จอมนภา
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61 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลแมต้่าน อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 416327 1907319 นายลวด บัวเกตุ

62 11 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกพริกไทย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลแมห่ละ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 424197 1892788 นายบุญธรรม มาท้าว

63 12 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกไมผ้ลเมอืงหนาวบ้านแมว่ะหลวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลแมว่ะหลวง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 389016 1969961 นายสกล โปร่งสกลุ

64 13 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกและแปรรูปกาแฟเลอตอโกล ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลแมอ่สุุ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 428375 1917754 นายธนกฤต เปลา

65 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.แมอ่สุุ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลแมอ่สุุ อ าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก 47 410912 1913429 นายมานิจ ไพรมทีรัพย์

66 แมส่อด 1 กลุ่มเกษตรกรท านาแมส่อด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี ่ต าบลแมส่อด อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 456924 1848779 นายป๋า บุญมาก

67 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลแมส่อด อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 453522 1847304 นายประยรู นายอง

68 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแมก่ ุอ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 457666 1838807 ร้อยตรีสมศักด์ิ ปูล่มดี

69 4 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลแมก่ ุอ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 456954 1838874 นายเชิดวุฒิ สนธิ

70 5 วิสาหกจิชุมชนพะวอพึง่ตนเอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลพะวอ อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 472162 1856456 นางล ายงค์ แสงประจกัษ์

71 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลแมต่าว อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 454844 1843951 นางจนัทร์แรม ค าออ่น

72 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 455286 1856991 นายอนิจนัทร์ ป้องวัน

73 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 459267 1867291 นายมานพ ทิยอด

74 9 ศูนยศ์พก. เครือขา่ยด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลแมป่ะ อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 450170 1854564 นายอนิสูน การะยม

75 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลแมป่ะ อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 454536 1856053 นายประเทือง ไชยา

76 11 วิสาหกจิชุมชนเศรษฐกจิพอเพียงปางส้าน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลด่านแมล่ะเมา อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 476166 1856731 นายสุริยา วรดี

77 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแมส่อด จงัหวัดตาก 47 458817 1847209 นายสมควร ไชยชนะ

78 พบพระ 1 ศูนยเ์รียนรู้ไร่ชัยณรงค์ศึก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 468251 1816694 นางนุธิตรา สอนศรี

79 2 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชผักและพืชไร่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 467741 1817328 นางฉนัทนา โหนกระโทก

80 3 วิสาหกจิชุมชนผู้ปลูกอโวคาโดอ าเภอพบพระ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่15 ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 468018 1824446 นายวรเชษฐ์ วังพลากร 

81 4 ฟาร์มมณีนุช ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่11 ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 461320 1824827 นายศุภกร อนิตาไซ้

82 5 ศูนยเ์รียนรู้แปลงใหญ่อโวคาโด ต.ช่องแคบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่13 ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 472343 1817851 นายประดิษฐ์ ภแูช่มศรี

83 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) คีรีราษฎร์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 479526 1822182 นายอศัจรรย ์พงศ์พรสิริ

84 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกา้วหน้าพัฒนาบ้านชิบาโบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 477878 1825356 นายวีรพันธ์ มงักรอศัว 

85 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน บ้านอุม้เปีย้ม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 500229 1815904 นายวีรภทัร แซ่ลี

86 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน บ้านอุม้เปีย้ม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 500229 1815904 นายวีรภทัร แซ่ลี

87 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) คีรีราษฎร์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 479526 1822182 นายหรัิญ ฉมิเสือ

88 11 ศูนยเ์รียนรู้แปลงใหญ่อโวคาโด บ้านร่มเกล้าสหมติร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 483701 1822198 นายอาต๋ี ยอลือ

89 12 ศูนยเ์รียนรู้แปลงใหญ่อโวคาโด บ้านร่มเกล้าเจริญสุข ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 481237 1821488 นายชีวัน ฉนิเช้า

90 13 ศูนยเ์รียนรู้แปลงใหญ่อโวคาโด ต.คีรีราษฎร์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 478983 1821671 นายชาติชัย แซ่ยา่ง
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91 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลวาเล่ย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวาเล่ย ์อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 468708 1802931 นางสมศรี จีคี๋รี

92 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน บ้านวาเล่ยเ์หนือ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลวาเล่ย ์อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 468708 1802931 นางสมศรี จีคี๋รี 

93 16 ไร่ก านันวีระชัย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 474444 1819749 นายวีระชัย กอ้งพนาไพรสณฑ์

94 17 ศูนยเ์รียนรู้แปลงใหญ่อโวคาโด ต.รวมไทยพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จงัหวัดตาก 47 478612 1817345 นายวนาชัย รังสิบรรพต

95 อุม้ผาง 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 484355 1770922 นายฐิติ ชอบสุข

96 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.อุม้ผาง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลอุม้ผาง อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 485764 1770853 นางศุภร แสนค า

97 3 วิสาหกจิชุมชนถัว่อบทีลอซู ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลหนองหลวง อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 473811 1777947 นางวันดี ค าวันนะ

98 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพริกไทย ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลหนองหลวง อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 473625 1776960 นางวนิดา เขยีวชัย

99 5 ศูนยศ์พก.เครือขา่ยต.โมโกร ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 487057 1789677 นางภคัขนิี ศรีอ านวยโชค

100 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต.โมโกร ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 501412 1807987 นายสัทพงษ์ เฮ่อชนะชัย

101 7 แปลงใหญ่กาแฟ ต.โมโกร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่1 ต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 487260 1790258 นางอรุาวรรณ ด าเนิน

102 8 ศูนยเ์รียนรู้เพาะพันธุ์พืช ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 487155 1784048 นางพัชรี วงศ์ละ

103 9 ศูนยศ์พก.เครือขา่ยต.แมจ่นั ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลแมจ่นั อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 455391 1746409 นายสานิต จ าปานิล

104 10 ศูนยศ์พก.เครือขา่ยต.แมล่ะมุง้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลแมล่ะมุง้ อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 484131 1751106 นายรณชัย วงศ์พนาสวรรค์

105 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต.แมก่ลอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลแมก่ลอง อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 483701 1775803 นายบุญธรรม ร่ัวกลุ

106 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชสมนุไพร ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลแมก่ลอง อ าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก 47 484375 1775077 นายประทุม วงศ์ค า

107 วังเจา้ 1 กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา อ าเภอวังเจา้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่9 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 518442 1840204 นายสายเพชร พรศิลา

108 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลเชียงทอง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 522004 1841711 นายค า ระเริง

109 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลเชียงทอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 522004 1841711 นางอรพิน ประวัติโต

110 4 กลุ่มแปลงใหญ่ล าไยบ้านใหมเ่สรีธรรม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 525994 1830307 นายสุภร ภูน่าค

111 5 กลุ่มแปลงใหญ่ล าไยบ้านนาโบสถ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 516416 1845282 นายเคล่ือน อนิทรสูตร

112 6 กลุ่มเล้ียงโคเนือ้บ้านลาดยาว ต าบลนาโบสถ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 519062 1845741 นายประจกัร ศรีดี

113 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลนาโบสถ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 518228 1846951 นายจรัณ สายใจ

114 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ต าบลนาโบสถ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาโบสถ ์อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 512272 1847844 นายสมพงค์ ปัน้ทอง

115 9 กลุ่มแปลงใหญ่ล าไยบ้านคลองเชียงทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลประดาง อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 517909 1856749 นายดาวรุ่ง ทองอ่ า

116 10 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกษตรสามคัคีบ้านประดาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลประดาง อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 523334 1851024 นายสิทธิพร เสมสม

117 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลประดาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลประดาง อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 516430 1854282 นายเลาะ โพธิ์ไข่

118 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศูนยเ์ครือขา่ย) ต าบลประดาง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลประดาง อ าเภอวังเจา้ จงัหวัดตาก 47 523165 1851578 นางศุภสิรา มาเติม
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โซน x y

1 เมืองนครสวรรค์ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลกลางแดด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที7่ ต าบลกลางแดด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 621603 1729644 นายวรพล คงถาวร

2 2 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนต าบลเกรียงไกร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่ ต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 629135 1739308 นายเมธ ีฤทธิม์หันต์

3 3 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่ายต าบลแควใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมู่ที3่ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 625647 1737990 นางขวญันาค เล้าสมบูรณ์

4 4 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่ายต าบลตะเคียนเล่ือน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่1 ต าบลตะเคียนเล่ือน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 613869 1730948 นางค าปัน นพพันธุ์

5 5 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่ายต าบลนครสวรรค์ตก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 617438 1732447 นางปนัดดา ชื่นอยู่

6 6 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่าย ต าบลนครสวรรค์ออก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 624475 1736982 นางบังอร กมุทชาติ

7 7 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่ายต าบลบางพระหลวง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 630115 1746222 นางสาววรรณา จันทร์ฤทธิ์

8 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางม่วง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลบางม่วง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 617601 1741331 นางสนธยา เปรมสมบัติ

9 9 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่าย ต าบลบ้านมะเกลือ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที9่ ต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 620986 1745099 นางปราณีต ขาวทอง

10 10 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่ายต าบลพระนอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่5 ต าบลพระนอน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 636738 1726845 นางชวนชม ยาวเิศษ

11 11 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่าย ต าบลวดัไทร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่2 ต าบลวดัไทร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 618895 1735431 นางสาวมาลัยลักษณ์ แจ่มแจ้ง

12 12 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่าย ต าบลหนองกรด ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่7 ต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 606461 1773803 นายจงกล ดาราน้อย

13 13 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่าย ต าบลหนองกระโดน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 607692 1747752 นายพรชัย พรหมร าไพวงศ์

14 14 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่าย ต าบลหนองปลิง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 626909 1730395 นายมนัส กะวะระพฤษ

15 15 ศูนย์เรียนรู้ฯเครือข่ายต าบลบึงเสนาท ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลบึงเสนาท อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 47 621220 1741348 นางสาวจุฑามณี หงษ์โต

16 โกรกพระ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านในคลอง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที2่ ต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 615164 1721896 นายส ารวล ค าเมฆ

17 2 กลุ่มผลิตกอ้นเชื้อเห็ด ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที3่ ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 617431 1725094 นางพิศธยิา ภู่โทสนธ์

18 3 ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนต าบลบางมะฝ่อ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่ ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 615867 1726258 นายไพฑูรย์ สอนเนียม

19 4 ศูนย์เรียนรู้บ้านบางประมุง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที5่ ต าบลบางประมุง อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 6E+06 1727662 นายสมชาย หุ่นหิรัญ

20 5 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าทราย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 609488 1726533 นายเตือน เฉยดิษฐ์

21 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลศาลาแดง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 605786 1724264 นางนารี อุทาน

22 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านท่าจิก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 611941 1723537 นายสมนึก วชัระดิษฐ์

23 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลเนินกวา้ว อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 608157 1717861 นายส าเริง อาจวงษ์

24 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงอ้อมกอดแม่ตามรอยเท้าพ่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 615368 1719466 นายวศิน คล้ายมั่ง

25 10 ศูนย์เรียนรู้การปลูกถั่วลิสงบ้านท่ารวก ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที5่ ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 602562 1714587 นายมณเฑียร เชื้อเขตกรรม

26 11 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองเขาววั ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที7่ ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 605510 1718011 นายมาโนช บุญมั่ง

27 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเนินศาลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 604469 1716697 นางสาวไสว จีนขม

28 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเนินหญ้าคา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลหาดสูง อ าเภอโกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ 47 607539 1713927 นายชัยพร เนินพลับ

29 ชุมแสง 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองไกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 634466 1741306 นายศรีจันทร์ กนัทะ

30 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน/ศจช./โรงเรียนชาวนาบ้านเกยไชยใต้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที7่ ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 634670 1753684 นางส าอางค์ เปี่ยมส้ม

31 3 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าไม้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 633305 1760012 นางสาววนัเพ็ญ ชาญนารถ

32 4 ศูนย์กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุข์้าวบ้านท่าไม้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที2่ ต าบลท่าไม้ อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 633574 1760474 นายกหุลาบ เกดิสวสัด์ิ

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่ำย ประเภทศูนย์ ที่อยู่
พิกัด

ชื่อเกษตรกร

บัญชีศูนยเ์ครอืข่ำย ศพก.

จังหวัดนครสวรรค์
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่ำย ประเภทศูนย์ ที่อยู่

พิกัด
ชื่อเกษตรกร

บัญชีศูนยเ์ครอืข่ำย ศพก.

จังหวัดนครสวรรค์

33 5 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินสะเดา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่2 ต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 625810 1760720 นายสุชาติ น้อยชม

34 6 ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่1 ต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 628092 1758928 นายชัยภัทร ปราบปันจา

35 7 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที5่ ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 645471 1759824 นายล าพึง โคมณี

36 8 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงขุย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลหนองกระเจา อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 644843 1760450 นายพยอม ละอองศรี

37 9 ศูนย์ผลิตข้าวโพดหวาน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที2่ ต าบลพันลาน อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 634993 1752070 นางวชัรา อินทร์คล้าย

38 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 633450 1751842 นายวสุพล นกทอง

39 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองกุ่ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลไผ่สิงห์ อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 647049 1752315 นางธญัพร รัศมีเดือน

40 12 ศูนย์ข้าวชุมชนคลองสนวน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที6่ ต าบลทับกฤชใต้ อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ 47 630421 1743075 นางอุ่นเรือน ศุภลักษณ์

41 หนองบัว 1 ศูนย์เกษตรผสมผสานแบบครบวงจร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 660892 1761904 นายสมชาย จิ้มปุ๋ย

42 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่1 ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 688540 1755484 นายฉลอง โมราราย

43 3 ศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล่อน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที2่ ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 669649 1753407 นางสาวจีรพรรณ แกน่สุข

44 4 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่4 ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 676320 1764666 นายวลิ บุญประวติั

45 5 ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้เกษตรครบวงจร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่5 ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 675971 1761381 นางวรรณี เจริญสุข

46 6 ศูนย์ใบหม่อนคู่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่5 ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 676145 1762075 นายสมบูรณ์ นาไพรวลัย์

47 7 ศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ผล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที1่4 ต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 677386 1764991 นายไสว สาริวงศ์

48 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 666817 1747995 นายพรเทพ ตลับแกว้

49 9 โรงสีข้าวชุมชนบ้านห้วยวารีใต้ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที6่ ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 660150 1749452 นายจตุร์ภัทร์ ชัยราช

50 10 ศูนย์เรียนรู้ต าบลห้วยร่วม ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที5่ ต าบลห้วยร่วม อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 663835 1760601 นายเที่ยง ยิ้มปาน

51 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านจิกใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลห้วยร่วม อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 654176 1757697 นางสาวเนตร์นภา โพธิน์้อย

52 12 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที9่ ต าบลห้วยร่วม อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 658811 1758814 นางชูศรี ขุนพานิช

53 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านห้วยถั่วใต้ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลห้วยถั่วใต้ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 15.843 100.472 นางดวงดาว คุปติปัญญา

54 14 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานหนองกระดานโมเดล หมู่ 3 ต.ห้วยถั่วเหนือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลห้วยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 15.872 100.475 นายอ านาจ บุญนะ

55 15 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลห้วยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 660865 1755254 นายอนันต์ ค าหนัก

56 16 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านดง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที6่ ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 653543 1751871 นายประไพ เรือนอ่อน

57 17 ศูนย์เรียนรู้ต าบลทุ่งทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที8่ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 681746 1758025 นายพิพัฒน์ พัดไทย

58 18 ศูนย์เรียนรู้ต าบลวงับ่อ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที6่ ต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์ 47 668564 1749661 นายพจน์ รินทองมา

59 บรรพตพิสัย 1 แปลงใหญ่กล้วย หมู่ที่ 2 ต าบลท่าง้ิว ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมู่ที2่ ต าบลท่าง้ิว อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 604501 1761308 นางนิภา ไพโรจน์

60 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมขนต าบลท่าง้ิว ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที3่ ต าบลท่าง้ิว อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 606017 1760550 นางนิตยา เพชรตะกั่ว

61 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านบางตาหงายเหนือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 607880 1760228 นางสนธยา เธยีรถาวร

62 4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบางตาหงาย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที7่ ต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 605801 1762174 นายสมคิด สุรินทร

63 5 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุพ์ืชต าบลหูกวาง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที2่ ต าบลหูกวาง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 608689 1757364 นายเดชา รุ่งน้อย

64 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านท่าแรต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 599946 1756197 นายประคอง ดิษสละ
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65 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลอ่างทอง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 599062 1753526 นายสาธติ อ าพาส

66 8 วสิาหกจิชุมชนแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่ ต าบลบ้านแดน อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 596906 1764657 นางวจิิตรา ธรัิตน์

67 9 วสิาหกจิชุมชนบ้านนาหุบข้าวพันธุดี์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลบ้านแดน อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 598714 1761388 นายบุญมา อ่อนน้อย

68 10 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านแดน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที3่ ต าบลบ้านแดน อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 598185 1764413 นางเพ็ญศรี นามอรรถ

69 11 วสิาหกจิชุมชนชุมชนกระทุ่มโทนนาแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที8่ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 589433 1765039 นางจ าเนียร วงษ์ธญัญากรรม

70 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลตาขีด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที3่ ต าบลตาขีด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 601787 1773456 นางกฤษณา สายทองค า

71 13 ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวห์ลังนา ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที3่ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 601181 1763354 นายประยงค์ มั่นอ่วม

72 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลตาสัง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที6่ ต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 602240 1765992 นายนิคม สนิทชาติ

73 15 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลด่านช้าง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลด่านช้าง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 605264 1775376 นายภาสกร พูลจิตร์

74 16 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลด่านช้าง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที5่ ต าบลด่านช้าง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 605216 1775418 นายเพลิน ขุนพิลึก

75 17 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองปรือ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที9่ ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 613755 1766536 นายวรัิตน์ หงษ์เวยีงจันทร์

76 18 กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานบ้านทุ่งสนามชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที8่ ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 614244 1771712 นายวโิรจน์ โจฤทธโิย

77 19 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมขนต าบลหนองกรด ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่0 ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 619715 1765073 นายสนธยา เชื้อฉิม

78 20 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองกรด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที5่ ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 621569 1766021 นายแสน มะโดด

79 21 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ต าบลหนองตางู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที7่ ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 610979 1783248 นายเสมียน สีรวตัร

80 22 วสิาหกจิชุมชนแปลงใหญ่ข้าว 41 ต.หนองตางู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 616004 1779446 นายธรรมนูญ นิธวิงษ์

81 23 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองตางู ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่0 ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 612040 1785458 นางลัดดา ยิ้มน่วม

82 24 วสิาหกจิชุมชนนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 8 ต าบลบึงปลาทู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที8่ ต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 612462 1777804 นายเลิศชาย เมืองแก

83 25 วสิาหกจิชุมชนนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบลบึงปลาทู ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที9่ ต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 614178 1776059 นายบรรเจิด วชัชัย

84 26 วสิาหกจิชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านใหม่ในดง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที5่ ต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 615568 1774872 นางสาวสุวรรณี ภูษา

85 27 วสิาหกจิชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมาบมะขาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 607860 1767986 นายกติติ ริมกระจ่าง

86 28 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเจริญผล ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค์ 47 608038 1768115 นายทว ีโยธา

87 เกา้เล้ียว 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมหาโพธิ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 618166 1751651 นายเสถียร อินทรักษ์

88 2 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลมหาโพธ ิอ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 622747 1732325 นายวนิัย ศิริวรรณ

89 3 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบครัวเรือนเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 622856 1758775 นายทองสุข วรรณนาค

90 4 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบครัวเรือนเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 622856 1758775 นายทองสุข วรรณนาค

91 5 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านป่ายายมุ้ย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที7่ ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 625156 1760161 นางสาวชัชวาล รุ่งแจ้ง

92 6 ศูนย์วสิาหกจิชุมชนกลุ่มน้ าพริกศุพรลักษณ์ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที2่ ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 623255 1757876 นางสาวศุพรลักษณ์ พูลขวญั

93 7 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านป่ายายมุ้ย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที7่ ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 625156 1760161 นางสาวชัชวาล รุ่งแจ้ง

94 8 วสิาหกจิชุมชนถักกระเป๋าจากด้ายเชือกร่ม ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่0 ต าบลหนองเต่า อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 623107 1760254 นางชิด ขุนเพิม่

95 9 ศูนย์เรียนรู้เพาะเห็ดนางฟ้าและผลิตพืชผักปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที3่ ต าบลเขาดิน อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 614516 1750608 นางสาวสุจิตรา เจริญสุข

96 10 ศูนย์เรียนรู้เพาะเห็ดนางฟ้าและผลิตพืชผักปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที3่ ต าบลเขาดิน อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 614516 1750608 นางสาวสุจิตรา เจริญสุข
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97 11 ศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที8่ ต าบลเขาดิน อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 612830 1754217 นายสถาปนิตย์ แตงอ่อน

98 12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองคล้า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่0 ต าบลเขาดิน อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 611800 1747963 นางศุภา สิงห์ลอ

99 13 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่1 ต าบลเขาดิน อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 611170 1755036 นายเสน่ห์ ร่มโพธิ์

100 14 ศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที8่ ต าบลเขาดิน อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 612830 1754217 นายสถาปนิตย์ แตงอ่อน

101 15 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองคล้า ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่0 ต าบลเขาดิน อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 611800 1747963 นางศุภา สิงห์ลอ

102 16 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่1 ต าบลเขาดิน อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 611170 1755036 นายเสน่ห์ ร่มโพธิ์

103 17 แปลงใหญ่มะลิ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ที4่ ต าบลหัวดง อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 613834 1755786 นางสาวขวญัเลียน ส่วนเสมอ

104 18 แปลงใหญ่มะลิ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ที4่ ต าบลหัวดง อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 613834 1755786 นางสาวขวญัเลียน ส่วนเสมอ

105 19 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวดงเหนือ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่ ต าบลหัวดง อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 611963 1757153 นายประทีป กณัหา

106 20 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวดงเหนือ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่ ต าบลหัวดง อ าเภอเกา้เล้ียว จังหวดันครสวรรค์ 47 611963 1757153 นายประทีป กณัหา

107 ตาคลี 1 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองจิกรี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที8่ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 47 645601 1681185 นายชาติ วงศ์เทศ

108 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเขาวง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที8่ ต าบลช่องแค อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 47 650479 1679853 นายนครินทร์ ทองอยู่

109 3 ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุข์้าวชุมชนบ้านดงมัน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่1 ต าบลจันเสน อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 47 653472 1672164 นายบุญเลิศ พุทธสรณ์

110 4 ศูนย์เศรษฐกจิพอเพียงบ้านห้วยหอม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลห้วยหอม อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 47 663001 1682500 นายปัญญา ยอดกลุ

111 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองลาด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 47 643650 1702373 นายสมคิด กรุทฤทธิ์

112 6 ศูนย์เรียนรู้ด้านอ้อย/ศูนย์อ้อยชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที1่5 ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 47 643415 705105 นายอนุพล แตงพรม

113 7 ศูนย์ส่งเสริมข้าวชุมชนต าบลหนองหม้อ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที7่ ต าบลหนองหม้อ อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 47 638866 1683280 นางจ ารอง ระออเอียม

114 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่0 ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 47 647994 1672642 นายสังเวยีน เหลืองอร่าม

115 9 ศูนย์เศรษฐกจิพอเพียงบ้านลาดทิพรส ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 47 661704 1677236 ร้อยตรีสมาน เพ็ชรัตน์

116 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงพรหมนิมิต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ 47 655126 1674563 นายโชติ เหมือนนิล

117 ท่าตะโก 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเขาน้อย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์ 47 657868 1731491 นายนพดล ธรรมมุนี

118 2 เกษตรอินทรีย์บ้านไร่บัวงาม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์ 47 650106 1725226 นายนราเศรษฐ์ อริยหิรัญพร

119 3 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานไร่ชมเดือน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลหัวถนน อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์ 47 650741 1725508 นางวชัรากรณ์ ธเนศวรมีชัย

120 4 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานลุงป๊อก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์ 47 655352 1744009 นายประทุม คงเพชรศักด์ิ

121 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงข้าวโพดหวาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์ 47 672796 1740680 นางสาวณัฐชยาน์ ด างาม

122 6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลท านบ อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์ 47 667104 1723839 นายวเิชียร บุตรเสมียน

123 7 กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรือน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที2่ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์ 47 650507 1742720 นายบุญสืบ แป้นพงษ์

124 8 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทุ่งสวา่ง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที7่ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์ 47 647667 1746394 นายววิฒัน์ ปั้นทอง

125 9 บ้านข้าวกล้องลุงแขก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที3่ ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์ 47 649469 1744155 นายบุญลือ นุชมา

126 10 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลพนมเศษ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที4่ ต าบลพนมเศษ อ าเภอท่าตะโก จังหวดันครสวรรค์ 47 646199 1745713 นางแสงเทียน อินทรประสิทธิ์

127 ไพศาลี 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านวงัตลุก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่9 ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 673405 1716242 นายแดง ผลสุข

128 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านวงักรด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 672717 1718175 นายด ารงค์เกยีรติ ขุนเณร
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129 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านวงัเตียน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที2่ ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 670206 1719963 นายสอง ปล่ังกลาง

130 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านเขาหินกล้ิง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลวงัน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 676501 1734772 นางศรีไพร พร้าวตะคุ

131 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเขาดิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลวงัน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 686366 1738453 นายนรินทร์ ชายตะคุ

132 6 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโพธิศ์รี ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี หมู่ที6่ ต าบลวงัน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 682325 1739518 นางวรรณา โชตะคุ

133 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโพธิศ์รี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที6่ ต าบลวงัน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 682427 1737644 นายเถลิงศักด์ิ หวดัสูงเนิน

134 8 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดบ้านเขาดิน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมู่ที2่ ต าบลวงัน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 676060 1725877 นางเรณู สิงห์พันธ์

135 9 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านหนองผักแวน่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่3 ต าบลตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 684960 1710299 นางอาภา ซ่ือสกลุรัตน์

136 10 ศูนย์เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านวงัโพธิ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่7 ต าบลตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 685012 1709727 นายสมบัติ บัวทอง

137 11 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโค้งสวอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลโพธิป์ระสาท อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 667563 1706377 นายล้ า เพ็งยอด

138 12 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านพัฒนา ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่1 ต าบลวงัข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 690815 1730250 นางชุลีกร วงสระไทร

139 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านตะกดุพยอม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 689805 1737974 นายจันทร์แกว้ ตันถา

140 14 ศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุข์้าวกลุ่มโคกมะขามงาม ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาลี จังหวดันครสวรรค์ 47 687915 1730624 นายกล่อม ถนอมพุทธา

141 พยุหะคีรี 1 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที6่ ต าบลเนินมะกอก อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 626871 1706720 นายบุญยัง ภู่สิงห์

142 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่1 ต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 634408 1709852 นายฟ้อย กล่ินรัตน์

143 3 ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที7่ ต าบลม่วงหัก อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 624882 1701202 นายมาโนช บวบทอง

144 4 แปลงใหญ่ข้าวบ้านดอนกระชาย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที8่ ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 6E+06 1714051 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมโต

145 5 กลุ่มสามัคคีพันธุข์้าวต าบลยางขาว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที7่ ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 617629 1714639 นายประยูร แตงทรัพย์

146 6 ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที7่ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 628260 1721191 นายวฒิุ ยืนยง

147 7 โรงสีข้าวชุมชนต าบลเขาทอง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 627049 1722031 นายศิวกร ค ามีมูล

148 8 แปลงใหญ่อ้อยโรงงานร่วมใจท่าน้ าอ้อยม่วงหัก ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที3่ ต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 621869 1704971 นายมิน พุทธรักษา

149 9 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งอ้ายดอก ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 624087 6706135 นางมาลี พุทธรักษา

150 10 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าน้ าอ้อย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที2่ ต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 624864 1704715 นายสนม พวงสมบัติ

151 11 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที5่ ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 620497 1707152 นายสมใจ อ่วมทร

152 12 วสิาหกจิชุมชนโรงสีข้าวบ้านบางเด่ือ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที4่ ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 618109 1707119 นายธนพัฒน์ คุ้มทรัพย์

153 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองเต่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลเขากะลา อ าเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค์ 47 633080 1726926 นายสมพร สังข์เงิน

154 ลาดยาว 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านวงัชมพู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 47 577081 1744654 นายบุญเลิศ นิลค าแหง

155 2 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะเดาซ้าย ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที5่ ต าบลห้วยน้ าหอม อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 47 576953 1740018 นางสาวสมจิตร โพธิว์จิิตร

156 3 ศพก.เครือข่ายบ้านหนองกระโดน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลวงัม้า อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 47 594281 1731518 นางสาวสุปรีญภัทร คุ้มนุ่ม

157 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.วงัเมือง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่0 ต าบลวงัเมือง อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 47 590832 1729253 นายสมเดช สวยดี

158 5 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านดอนม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที2่ ต าบลวงัเมือง อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 47 590295 1730496 นายเฉลา ประสาทเขตกรณ์

159 6 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหน้าเขา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที7่ ต าบลมาบแก อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 47 580526 1734922 นายเรืองวทิย์ เร่ือศรีจันทร์

160 7 ศพก.เครือข่ายบ้านหนองหูช้าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 47 593681 1739885 นายพีระพัฒน์ เพ็ชรชัยภูมิ
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จังหวัดนครสวรรค์

161 8 วสิาหกจิชุมชนบ้านดอนตะเคียน ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที3่ ต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 47 595692 1739898 นายวมิล นิลก าแหง

162 9 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านบึงหล่ม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที2่ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 47 579474 1750470 นายดนัย มากเมือง

163 10 วสิาหกจิชุมชนบ้านน้ าผ้ึง ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ที1่1 ต าบลเนินขี้เหล็ก อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 47 586355 1749461 นางศรีสร้อย จูมาศ

164 11 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเล้ียงสัตวศ์าลเจ้าไกต่่อ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที5่ ต าบลศาลเจ้าไกต่่อ อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ 47 568454 1745685 นายมงคล พฤกษา

165 ตากฟ้า 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 47 660486 1691592 นายดาวรุ่ง อินบัว

166 2 ศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ าใต้ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านชลประทาน / การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า หมู่ที3่ ต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 47 669290 1694488 นายจ าลอง สงวนสุข

167 3 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 47 661322 1690075 นายชรินทร์ สืบสวสัด์ิ

168 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่1 ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 47 667510 1699788 นายอ านาจ เอี่ยมสุภา

169 5 ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 47 664237 1695561 นายสุวรรณ นิ่มสวน

170 6 ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปุ๋ย ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมู่ที1่1 ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 47 667924 1700730 นายสมบูรณ์ แหยมประเสริฐ

171 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตอ้อยโรงงาน(แปลงใหญ่) ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที3่ ต าบลหนองพิกลุ อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 47 652740 1698829 นางนัยนา คงเนตร

172 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที2่ ต าบลพุนกยูง อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 47 659415 1702163 นายประทีป คล้องช้าง

173 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตมันส าปะหลัง(แปลงใหญ่) ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมู่ที8่ ต าบลอุดมธญัญา อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 47 649205 1709789 นายสุชาติ ปัจฉิม

174 10 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที3่ ต าบลเขาชายธง อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 47 654709 1694588 นายสมหมาย คงสัมฤทธิ์

175 แม่วงก ์ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 562963 1739195 นางสาวนุจรี กล่ินเจริญ

176 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที5่ ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 557240 1738202 นายผดุง ช่วยค้ าชู

177 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 557637 1740777 นางอุไร พันธุม์หา

178 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 556035 1745166 นายวเิชียร ถาต่าย

179 5 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลแม่วงก ์อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 556106 1740988 นายค ารณ นิลเนียม

180 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหินดาด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที1่ ต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 547143 1757881 นายจ าเนียร ร่มสุข

181 7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านคลองแบ่ง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที4่ ต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 537926 1754882 นายกลุวชิญ์ พันตะคุ

182 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านน้อย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่9 ต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 543207 1755805 นายเกรียงไกร บุญพยุง

183 9 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที6่ ต าบลวงัซ่าน อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 562258 1749414 นายส่งเสริม ภู่ทิพย์

184 10 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านธารมะยม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมู่ที1่0 ต าบลวงัซ่าน อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 562798 1749479 นายไพบูลย์ หาขุนทด

185 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่3 ต าบลเขาชนกนั อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 551369 1755592 นายถาวร เลิศสงคราม

186 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองไผ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที9่ ต าบลเขาชนกนั อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 553850 1757017 นายเสถียรพงษ์ ครบุรี

187 13 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที9่ ต าบลเขาชนกนั อ าเภอแม่วงก ์จังหวดันครสวรรค์ 47 553507 1756751 นายม้วน นามจังหรีด

188 แม่เปิน 1 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า อื่นๆ หมู่ที1่0 ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวดันครสวรรค์ 47 542465 1738554 นางวาสนา สาลีธรรม

189 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านปางสัก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่2 ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวดันครสวรรค์ 47 535204 1741037 นางสาวนฤมล จิระปาน

190 3 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มข้าวพืน้เมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที5่ ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวดันครสวรรค์ 47 548643 1731936 นายพรชัย คงพิรุณ

191 4 วสิาหกจิชุมชนเกษตรกรผู้เล้ียงแพะเนื้ออ าเภอแม่เปิน ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมู่ที2่2 ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวดันครสวรรค์ 47 545436 1736793 นายสวสัด์ิ ค าบาง

192 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านโคกพุทรา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่6 ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวดันครสวรรค์ 47 549798 1736371 นางเตียงค า ฟักตระกลู
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชื่อศูนยเ์ครอืข่ำย ประเภทศูนย์ ที่อยู่

พิกัด
ชื่อเกษตรกร

บัญชีศูนยเ์ครอืข่ำย ศพก.

จังหวัดนครสวรรค์

193 6 วสิาหกจิชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานบ้านพนาสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที8่ ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวดันครสวรรค์ 47 548704 1736973 นางสาวหยาดรุ้ง ก าลังมาก

194 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านคลองเจริญ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที1่ ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวดันครสวรรค์ 47 554764 1728750 นายสมชาย พรมโต

195 8 วสิาหกจิชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่ 7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที7่ ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวดันครสวรรค์ 47 544868 1735185 นางบังอร พวงพยอม

196 9 วสิาหกจิชุมชนออมทรัพย์บ้านคลองห้วยหวาย อื่นๆ หมู่ที2่1 ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวดันครสวรรค์ 47 543412 1736014 นางดาวรรณ์ เวยีนนอก

197 10 วสิาหกจิชุมชนสถาบันการเงินบ้านเขาแหลม อื่นๆ หมู่ที7่ ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวดันครสวรรค์ 47 544846 1731582 นางอัมพร บุตราช

198 ชุมตาบง 1 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมชุมตาบง ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที8่ ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ 47 556898 1728454 นางชนิดา โวโลดิน

199 2 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ 47 562761 1730540 นายถาวร ใบไพศาล

200 3 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านชุมม่วง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที4่ ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ 47 562761 1730540 นายบุญเลิศ เพ็ชรวฒัน์

201 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยบ้านชุมม่วง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ 47 562761 1730540 นางสาวขวญัดาว เพ็ชรวฒัน์

202 5 วสิาหกจิชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านตล่ิงสูง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที2่ ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ 47 566546 1731565 นายบุญเลิศ ค ามาลี

203 6 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองจิกทรายมูล ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่ ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ 47 569885 1732416 นายประหยัด พลายนาค

204 7 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโป่งสะเดา ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที1่1 ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ 47 563478 1728814 นางค าตัน อยู่สุภาพ

205 8 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านชุมตาบง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที8่ ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ 47 556856 1728369 นายรุ่งฟ้า สุกสะเกษ

206 9 ศพก.เครือข่ายคุณชลาลัย ทับสิงห์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน หมู่ที4่ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ 47 559652 1736061 นางชลาลัย ทับสิงห์

207 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและดินปุ๋ยบ้านปางงู ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ที4่ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง จังหวดันครสวรรค์ 47 557852 1736443 นายถวลัย์ โรจน์บุญถึง
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โซน x y

1 เมอืงพิจติร 1 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 638581 1825577 นางยพุา หอมมาก

2 2 กลุ่มเกษตรกรขา้วโพดหวาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลยา่นยาว อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 636463 1825298 นายอนุศร ค าจริง

3 3 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลปากทาง อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 643162 1821821 นายสุรศักด์ิ เฉลิมสถาน

4 4 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลปากทาง อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 641898 1821088 นายบุญส่ง อรุญมาศ

5 5 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักสวนครัว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลคลองคะเชนทร์ อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 638018 1821620 นายธวิท ด้วงทอง

6 6 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงโรงช้าง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลโรงช้าง อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 637522 1814809 นางจงกล เพชรมา

7 7 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลฆะมงั อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 648856 1808555 ร้อยตรีกนกศักด์ิ หบีนาค

8 8 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลดงป่าค า อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 649011 1805827 นางขวัญเรือน ทองอนิ

9 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านอูต่ะเภา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลดงป่าค า อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 643412 1801076 นางสายฝน เพ็ชรรัตน์

10 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชบ้านอูต่ะเภา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลดงป่าค า อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 643412 1801076 นางสายฝน เพ็ชรรัตน์

11 11 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลดงป่าค า อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 648212 1805340 นางอารี วรรณไพบูลย์

12 12 บ้านสวนพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหวัดง อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 653272 1806362 นายณรงค์ชัย ฉมิพลี

13 13 จดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหวัดง อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 654885 1806646 นายสมศักด์ิ ราชสนิท

14 14 ศูนยเ์รียนรู้ขยายผลศูนยช์ัยพัฒนาการเกษตร สิรินทร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 648176 1822895 นางหทัยกาญจ ์พานเงิน

15 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองถ  า ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 648500 1826386 นางสาวกฤตยา ศรีแกว้

16 16 เศรษฐกจิพอเพียงบ้านดงป่าค า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลดงกลาง อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวัดพิจติร 47 645174 1805656 นายยงยทุธ เมอืงเหลือ

17 วังทรายพูน 1 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่12 ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 670280 1814832 นายภานุพงศ์ ชูศรีโฉม

18 2 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกมะนาว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 664963 1814352 นายสมหมาย สนามทอง

19 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนเครือขา่ยบ้านวังแสง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 666431 1814041 นายอารมย ์จอิู๋

20 4 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 670248 1811779 นายสมหมาย สนามทอง

21 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านหว้ยตัดไม้ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 659962 1819811 นายศักด์ิดา แกว้สระแสน

22 6 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมะมว่งส่งออก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 665480 1820278 นายทองอนิทร์ พระนามศรี

23 7 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 659924 1819818 นายศักด์ิดา แกว้สระแสน

24 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านทรัพยเ์จริญ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่16 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 659979 1817728 นายประสิทธิ์ พุกออ่น

25 9 ฟาร์มชุมชนต าบลหนองปลาไหล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 659908 1817742 นางจติรพิมาน แกว้ทอง

26 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองพระ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 672188 1810125 นายบัญญิติ ประสาทสีดา

27 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านดงหมอนทอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 667193 1809921 นายทองสุข สุขใส

28 12 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านดงหมอนทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 667193 1809921 นายระหงษ์ จติโต

29 13 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 662695 1814226 นางทองบาง จนัทร์กระจา่ง

30 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงต าบลหนองพระ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 669946 1809153 นายเทียนชัย เจยีมศรีชัย

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัพิจติร
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31 15 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 659885 1806585 นายลมยั สิงหเ์ถือ่น

32 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองโสน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 661076 1806900 นายเสกสรรค์ ยอดธูป

33 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจติร 47 662275 1810163 นายสมร จะตุเทน

34 โพธิ์ประทับช้าง 1 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตส้มโอคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP(พันธุ์ขาวน  าผึ ง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 638556 1800887 นายสมชาย เทียมศร

35 2 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตส้มโอแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 638126 1801176 นายทองใบ เปล่ียนเชื อ

36 3 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตส้มโอแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 639972 1802005 นายสมศักด์ิ เอีย่มอนิทร์

37 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่มลูค่าส้มโอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 638744 1809914 นางสาวภทัทนันทน์ ชื่นอมรกลุชัย

38 5 ศูนยเ์รียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 640197 1802911 นางนกแกว้ เมอืงทอง

39 6 ศูนยเ์รียนรู้การจดัการผลผลิตส้มโอเพือ่การส่งออก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 639670 1802974 นายบุญเกดิ มทีวี

40 7 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตส้มโอแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 638792 1801475 นายสมเจต ชิ มประดิษฐ

41 8 ศูนยเ์รียนรู้การบริหารจดัการน  าและการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในเขตพื นทีน่  าท่วมซ  าซาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลวังจกิ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 633035 1804513 นายโกมล กล่ าป่วน

42 9 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตเหด็ครบวงจร ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลวังจกิ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 634090 1812466 นายฐิติสรณ์ ส้มทอง

43 10 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 624774 1808728 นายชรินทร์ องัเพชร

44 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านเนินตาล ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 629764 1810056 นายจรัญ ดีไทย

45 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านนา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลดงเสือเหลือง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 624526 1796919 นายนารา ขนัสิงหา

46 13 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านคลองรุน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลดงเสือเหลือง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 622122 1799763 นายสุทิน รอดเกดิ

47 14 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตพืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่11 ต าบลเนินสว่าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 623153 1804733 นายประยรู เนตรภู่

48 15 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลทุง่ใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 615529 1800471 นายปรีชา ขนัธวุธ

49 16 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้วปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลทุง่ใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 618172 1799922 นายณรงค์ จกัขจุนัทร์

50 17 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทษฤฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทุง่ใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จงัหวัดพิจติร 47 611674 1800993 นายเสรี ภาณุมาศ

51 ตะพานหนิ 1 วิสาหกจิชุมชนสมนุไพรจนัทร์หอม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี ่ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 651095 1792542 นางรัชนี เอีย่มสอาด

52 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลงิ วราย อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 651544 1799406 นายองอาจ ชุมมาด

53 3 ศูนยเ์รียนรู้ขยายผลศูนยช์ัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลงิ วราย อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 651595 1800652 นายสุชาติ เงางาม

54 4 ศูนยส่์งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชนต าบลงิ วราย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลงิ วราย อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 651544 1799406 นายประสงค์ ชูรส

55 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(ศูนยห์ลัก) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยเกตุ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 648845 1796595 นายชาญ ฉตัรมงคล

56 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานหวาย-ไมไ้ผ่ไทรโรงโขน ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่2 ต าบลไทรโรงโขน อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 650372 1789102 นางสมบัติ กรุดมหาราช

57 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มสมนุไพรไทยทุง่ทรายทอง ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่9 ต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 659866 1801792 นายสมนึก จนัทร์จร

58 8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่ม GAP บ้านใหมส่ าราญ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่6 ต าบลดงตะขบ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 658101 1782177 นายณรงค์ ด าดี

59 9 กลุ่มแปลงใหญ่ (นาขา้ว) เกษตรร่วมใจพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 646534 1790106 นางบุญทิม ยมจนัทร์

60 10 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านสามบึงบาตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 642428 1796704 นายมนัส แกว้มณี
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61 11 ไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวังหว้า อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 648058 1797806 นายสุทธิพจน์ เพ็งศรีมสุีข

62 12 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขา้วปลอดภยัต าบลวังหลุม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลวังหลุม อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 661757 1790564 นายสุชาติ แดงทองดี

63 13 วิสาหกจิชุมชนจกัสานผักตบชวา ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลวังหลุม อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 663121 1790076 นางออ่มแกว้ ดลสา

64 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(ศูนยข์ยาย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 639415 1793654 นางสมพร สุภาพเนตร

65 15 ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 639940 1793543 นายสมจติร รุ่งอนิทร์

66 16 ศูนยข์า้วชุมชนบึงประดู่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 639415 1793654 นายอนันต์ เอมสาร

67 17 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชะอมไร้หนาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลไผ่หลวง อ าเภอตะพานหนิ จงัหวัดพิจติร 47 648782 1787103 นายสุริยนต์ พรมชี

68 บางมลูนาก 1 ศดปช.บางไผ่ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 647982 1782536 นายสุนทร อนิรอด

69 2 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านหว้ยคต ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 649401 1782765 นายสุนทร อนิรอด

70 3 ศจช.หอไกร ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลหอไกร อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 0 0 นายหสันัย อาจศรี

71 4 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลหอไกร ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหอไกร อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 0 0 นายหสันัย อาจศรี

72 5 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม ่(Young Smart Farmer)บางมลูนาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 643432 1767534 นายลัทธพล จนัทร์ดี

73 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชผลเกษตรโรงเรียนบ้านวังกร่าง แปรรูปพืชผลเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 643432 1767534 นางรุ่งจติร น้อยแสง

74 7 ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรบางมลูนาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 646998 1771743 นายเสน่ห ์กอ้นแกว้

75 8 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านไดปลาดุก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลวังส าโรง อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 0 0 นางดลพร ข าจร

76 9 ศจช.วังส าโรง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลวังส าโรง อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 651511 1769367 นายราชัน เขยีวงาม

77 10 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านหนองน  าใส ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลวังกรด อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 0 0 นายนิรัลย ์รอดแสวง

78 11 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลวังกรด ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลวังกรด อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 652469 1766959 นายสระ ประทุมมาตร์

79 12 ศจช.วังตะกู ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลวังตะก ูอ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 7E+06 1769585 นายสุพจน์ เสริมเผือก

80 13 ศูนยเ์รียนรู้เศษรฐกจิพอเพียงบ้านล าปะดาเหนือ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลวังตะก ูอ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 664998 1777265 นายชิต ปานพลอย

81 14 กลุ่มนาแปลงใหญ่ต าบลวังตะกู ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลวังตะก ูอ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 7E+06 1769585 นายสุพจน์ เสริมเผือก

82 15 ศูนยข์า้วชุมชนล าประดา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี ่ต าบลล าประดา อ าเภอบางมลูนาก จงัหวัดพิจติร 47 0 0 นายสมบัติ ประโยชน์ดี

83 โพทะเล 1 ศุนยข์า้วชุมชนบ้านเนินโพธิ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลท้ายน  า อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 626676 1788190 นายประสิทธิ์ กล่ินทอง

84 2 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านทะนง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลทะนง อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 629474 1778254 นายเอนก สากลุ

85 3 ศูนยข์า้วชุมชนท่าบัว ซี 101 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 640660 1775932 นายสุชาติ แตงออ่น

86 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนท่าบัว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 640435 1776767 นายวัฒน์ชัย อนิทร์อารีย์

87 5 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านท่านา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลทุง่น้อย อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 639341 1782514 นางทิวา อาสว่าง

88 6 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านท่าดวน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลทุง่น้อย อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 641656 1781316 นายด ารงค์ พรหมอยู่

89 7 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านทุง่ใหญ่ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลท่าขมิ น อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 628299 1770718 นายเสกสิทธิ์ ไมง้าม

90 8 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านหนองประทุม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลท่าขมิ น อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 630748 1773637 นายไพฑูร ใสสอาด

83
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ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัพิจติร

91 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชและแมลงชุมชนท่าเสา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 632192 1767941 นายพชรพล จแูพ

92 10 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตขา้วและเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 632192 1767941 นางบุญมัน่ กาญจนากร

93 11 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านสวนมะมว่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 634674 1768216 นายสมาน เอมดี

94 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองแขม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบ้านน้อย อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 635416 1774597 นายเฉลิมพล เลิศล  า

95 13 ครูบัญชี ศพก. ศูนยเ์รียนรู้ด้านบัญชี หมูท่ี่5 ต าบลบ้านน้อย อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 633279 1774688 นางสาวเจริญศิริ วันทอง

96 14 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผลิตสารปรับปรุงดินบ้านหนองแขม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านน้อย อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 635425 1774623 นางโชติกา พึงไชยวรา

97 15 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านท่าตาเสือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลวัดขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 638382 1782368 นายกาเรียน พรมอยู่

98 16 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนคลองซี 95 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลวัดขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 639682 1785827 นางละร่ืน อว่มประเสริฐ

99 17 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านเนินเศรษฐี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลวัดขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 636416 1774597 นายบุญชอบ ฉมิช้าง

100 18 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองคะชี ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลวัดขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวัดพิจติร 47 636416 1774597 นายบุญชอบ ฉมิช้าง

101 สามง่าม 1 วิสาหกจิชุมชนนาแปลงใหญ่ในเขตชลประทาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 633363 1823029 นางสาวธนพร บุญค า

102 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลสามง่าม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่14 ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 624915 1825621 นายประทวน องอาจ

103 3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่5 ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 629850 1833438 นางพิชชาภา พลสว่าง

104 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลก าแพงดิน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่11 ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 630048 1830330 นายมนตรี ภกัดีโต

105 5 แปลงใหญ่บ้านวังปลาทู หมู ่11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 630048 1830330 นายมนตรี ภกัดีโต

106 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลรังนก ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 630486 1814527 นายธวิช เพชรพงศ์

107 7 กลุ่มเกษตรพอเพียงต าบลรังนก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 629894 1818249 นายเชาว์ แยม้นัดดา

108 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ต าบลเนินปอ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 617812 1813660 นายส าเนียง เล็กชม

109 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต าบลเนินปอ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 617812 1813660 นายยิ ม มัน่เขตกร

110 10 ศูนยข์า้วชุมชนหมู ่5 ต าบลเนินปอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 624045 1814917 นายชนะพล ศรีเดช

111 11 ศูนยข์า้วชุมชน หมู ่9 ต าบลเนินปอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 620492 1810563 นายฉลวย สมงินิล

112 12 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเตาอวิาเตะ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่6 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 624355 1814776 นางสายพิน สุขเกษม

113 13 วิสาหกจิชุมชนแมบ่้านสระยายชี หมู ่6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 624762 1814871 นางอทุร เพ็ชรนารถ

114 14 กลุ่มเหด็นางฟ้าบ้านเนินปอ อืน่ๆ หมูท่ี่2 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 624498 1816048 นางสาวสถติย ์โพธิ์ทอง

115 15 กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์บ้านยางสองต้น ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่18 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 623722 1815841 นางส าราญ ชุ่มเยน็

116 16 วิสาหกจิชุมชนขา้ววิถไีทย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่20 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 618893 1813869 นายวัฒนา มาตะพาพ

117 17 วิสาหกจิชุมชนฟาร์มเมล่อนบ้านมาบแฟบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 617647 1817046 นายประเสริฐ บางแดง

118 18 กลุ่มเกษตรกรผลิตขา้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 617812 1813660 นายชัยศิลป์ เล็กชม

119 19 วิสาหกจิชุมชน จิ งหรีดพัฒนา อ.สามง่าม ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่8 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 617812 1813660 นายสุรินทร์ ช้างทอง

120 20 กลุ่มแปรรูปขา้วบ้านบึงน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่19 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 619087 1817636 นายพีเมสปวิณธ์ บัวจนัทร์
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121 21 วิสาหกจิชุมชนผู้ผลิตขา้วบ้านปลายหว้ย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 616233 1810979 นายพระนา สุมาลี

122 22 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านสระยายชี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 623390 1814484 นายบุญม ีนาจารย์

123 23 แปลงใหญ่หมู ่17 ต าบลเนินปอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่17 ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 621563 1812626 นายประเสริฐ ออ่นงาม

124 24 แปลงใหญ่สามคัคีขา้วโพดเลี ยงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 608854 1805132 นางสาวปวีณ์สุดา อนิทจกัร์

125 25 แปลงใหญ่ขา้ว หมู ่20 ต.หนองโสน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่20 ต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 613164 1812959 นายเรวัตน์ ประเสริฐสุข

126 26 ศูนยข์า้วชุมชน หมู ่16 ต าบลหนองโสน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่16 ต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 613996 1812925 นายวินัย วงค์จะมาศ

127 27 สุขส าราญ(เกษตรปลอเสารพิษ) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 611863 1805937 นายเกริก บุญเรศ

128 28 ปลูกผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม จงัหวัดพิจติร 47 611863 1805937 นายเจต เดชมดั

129 ทับคล้อ 1 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาอาชีพถกัไมก้วาดดอกหญ้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 670088 1791659 นายเสมอ สมภกัดี

130 2 Young Smart Farmer ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 665816 1791370 นางสาววิไลลักษณ์ สีดีจริง

131 3 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 668911 1789144 นางรัตนา บุญอาจ

132 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนอ าเภอทับคล้อ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่12 ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 673333 1794836 นางวรรณ์วิสาข ์มแีกว้

133 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชบ้านเขาทราย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่12 ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 673333 1794836 นางวรรณ์วิสาข ์มแีกว้

134 6 ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่12 ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 673333 1794836 นางวรรณ์วิสาข ์มแีกว้

135 7 ศาสตร์พระราชา(เกษตรทฤษฎใีหม่) ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 676610 1797293 นายสุเทพ เพ็งแจง้

136 8 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านเกาะแกว้ล าปะดา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 675823 1796392 นายดนัยศักด์ิ มนุี

137 9 ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้วชุมชนบ้านหนองขนาก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 671199 1799881 นายไพฑูรย ์สิงโตทอง

138 10 แหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร กระเจยีวยกัษ์ รักเขาโล้น ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 0 0 0 นายเศรษฐ์ฐกร นาศพัฒน์

139 11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านท้ายทุง่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลท้ายทุง่ อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 662166 1784923 นางส้มโอ ทุง่ทรัพย์

140 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านท้ายทุง่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลท้ายทุง่ อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 662165 1784922 นายสุชีพ หอมจนัทร์

141 13 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านคายน้อย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลท้ายทุง่ อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 672581 1777718 นางสมลักษ์ กะติยะการ

142 14 กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหมบ่้าคลองหว้ยหลัว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่14 ต าบลท้ายทุง่ อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 671547 1779719 นายวารีย ์ดีสุข

143 15 ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้วชุมชนบ้านท้ายทุง่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลท้ายทุง่ อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 662165 1784922 นายสุชีพ หอมจนัทร์

144 16 พืชใช้น  าน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่13 ต าบลท้ายทุง่ อ าเภอทับคล้อ จงัหวัดพิจติร 47 665045 1785586 นายสุทัศน์ ประสมทรัพย์

145 สากเหล็ก 1 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปุย๋อนิทรียช์ีวภาพทุง่ส าราญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่6 ต าบลสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 654885 1824318 นายคณพศ ยอดเกตุ

146 2 แปลงใหญ่มะยงชิด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่11 ต าบลสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 663110 1820793 นายธงชัย มตุตะระ

147 3 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าเยีย่ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 665749 1828624 นางกนกรดา แกว้จนิดา

148 4 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลท่าเยีย่ม อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 662478 1825528 นายสมศักด์ิ บงการณ์

149 5 แปลงใหญ่ไมผ้ล (มะมว่ง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 667421 1831098 นายเสน่ห ์กองแกว้

150 6 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรวัวขนุและควายขนุต าบลคลองทราย ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 664749 1831080 นายสายนัต์ ปัน้โหมด
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151 7 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหนองหญ้าไทร อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 662752 1832199 นายสมพงษ์ เขม็กลัด

152 8 กลุ่มผลิตขา้วหอมมะลิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลหนองหญ้าไทร อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 659885 1831126 นายสัมฤทธิ์ ค าพิลานนท์

153 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลวังทับไทร อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 625198 1824426 นายประเชิญ ทัดทอง

154 10 แปรรูปผลผลิตการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลวังทับไทร อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 666502 1821061 นายประจวบ มาใหญ่

155 11 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลวังทับไทร อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 664352 1824867 นายสมยั ค าลือชา

156 12 แปลงใหญ่ไมผ้ล (มะมว่ง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลวังทับไทร อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 666956 1821537 นายสุนทร กญุชร

157 13 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลวังทับไทร อ าเภอสากเหล็ก จงัหวัดพิจติร 47 663795 1825378 นายชูชีพ แกว้บริสุทธิ์

158 บึงนาราง 1 กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 619715 1786695 นายจนัทรา แสนโคตร

159 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 619562 1786114 นายบุญโฮม กองสินแกว้

160 3 ศูนยเ์มล็ดพันธุ์ขา้วชุมชนบ้านหว้ยแกว้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 619224 1786518 นายไพบูรย ์สิงหท์อง

161 4 วิสาหกจิชุมชนผลิตแปรรูปมะมว่งหาวมะนาวโหแ่ละกระชาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลโพธิ์ไทรงาม อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 621342 1783730 นายนิติ ศรีประเสริฐ

162 5 การเกษตรแปลงใหญ(่เตรียมความพร้อมขา้วโพดเลี ยงสัตว์ GAP ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลแหลมรัง อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 612823 1794503 นายมณฑล เผือกฟัก

163 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลแหลมรัง อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 618298 1792995 นายบุญส่ง ฉมิคง

164 7 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านแปรรูปเกษตรท้องถิน่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลแหลมรัง อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 614231 1793017 นางเกศกมล ทองดอนน้อย

165 8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลแหลมรัง อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 618404 1793017 นายบุญชม พรรษา

166 9 Young smart farmer ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลแหลมรัง อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 617383 1793104 นายธนนน ธีรวงศ์ไพศาลกลุ

167 10 วิสาหกจิชุุมชนพรหมทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 629006 1790664 นายกติติ จนัทร์เจยีม

168 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 629006 1790661 นายเสน่ห ์ทับทอง

169 12 การเกษตรแปลงใหญ(่เตรียมความพร้อมขา้วโพดเลี ยงสัตว์ GAP ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลบึงนาราง อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 620491 1795341 นายบุญสม โพธิ์กลึง

170 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบึงนาราง อ าเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจติร 47 622323 1790381 นายพงษ์เดช ศรีนาราง

171 ดงเจริญ 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลวังงิ วใต้ อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 673641 1773822 นายวีระ ผ่องศรี

172 2 วิสาหกจิชุมชนศูนยส่์งเสริมและผลิตพันธุ์ขา้ว ต าบลวังงิ วใต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลวังงิ วใต้ อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 675133 1771686 นายสาม สารีค า

173 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี ่ต าบลวังงิ วใต้ อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 0 0 0 นาง

174 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านคลองยาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลวังงิ ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 686836 1769782 นายบุญจร นามวงษ์ลือ

175 5 กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ต าบลวังงิ ว ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่9 ต าบลวังงิ ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 686619 1770185 นายดณัญ ฤทธิ์เรืองเดช

176 6 แปลงใหญ่ขา้วโพดเลี ยงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลวังงิ ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 689732 1766543 นายประกจิ กิง่กหุลาบ

177 7 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตหน่อไมฝ้ร่ัง ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่11 ต าบลวังงิ ว อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 689710 1764900 นายประเสริฐ กิง่กหุลาบ

178 8 วิสาหกจิชุมชนศูนยส่์งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชนต าบลหว้ยร่วม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 664603 1767294 นายปรีชา วงษ์โท

179 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 664470 1761239 นายกติติ โปร่งทอง

180 10 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหม ่ต าบลหว้ยร่วม ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่7 ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 665783 1762562 นายมงคล อนิทร์ตา
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181 11 กลุ่มท ากระเป๋าผักตบชวาบ้านหว้ยน  าโจน ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่8 ต าบลหว้ยร่วม อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 666315 1762737 นางจ าเรียง ออ่นข า

182 12 กลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยพุก อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 670190 1769268 นายสมจติร นพดล

183 13 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มสารเกษตรธรรมชาติ อืน่ๆ หมูท่ี่11 ต าบลหว้ยพุก อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 668073 1769990 นายรุ่ง ทูลจนิดา

184 14 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มน  าพริกไร้สารกนับูด ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยพุก อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 667933 1765703 นางพรรณี มัน่หล า

185 15 กลุ่มแมบ่้าน บ้านวังปลายนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 667718 1771499 นางกมลทิพย ์วิชาโคตร

186 16 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงหอยขม ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 668463 1772852 นางพะเยาว์ ศรีสุขค า

187 17 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 670153 1775497 นายเสมยีน รีสี

188 18 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการปลูกไมป้ระดับและไมตั้ดใบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมด้อกไมป้ระดับ หมูท่ี่5 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 668372 1772883 นายกฤษณะ เบ้าหล่อ

189 19 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกมะละกอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 669324 1776590 นางสาวนฤทา แซ่หลี

190 20 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการเพาะเหด็ ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่7 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 671267 1775374 นางมานิส ขนุอนิทร์

191 21 แปลงใหญ่มะมว่ง ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่3 ต าบลส านักขนุเณร อ าเภอดงเจริญ จงัหวัดพิจติร 47 670108 1772947 นายสวัสด์ิ การะยะ

192 วชิรบารมี 1 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านหนองสะเดาหมู ่8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ีห่มู ่8 ต าบลบ้านนา อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 620201 1820478 นายสมชาย วิมล

193 2 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านหนองสะเดา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่15 ต าบลบ้านนา อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 619366 1820306 นายสนอง

194 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองสะเดา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ีห่มู ่8 ต าบลบ้านนา อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 620201 1820478 นางบุบผา ทิพยว์งค์ษา

195 4 ศูนยว์ิสาหกจิชุมชนเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงงชิรบารมี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่16 ต าบลบ้านนา อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 614581 1827896 นายธนวิน แกว้ภู่

196 5 แปลงใหญ่ขา้ว ม.9 ต.บ้านนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี ่ต าบลบ้านนา อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 621039 1827242 นายพิชิต นาคเกดิ

197 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านหนองขาว ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลบึงบัว อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 608162 1819276 นายจนัทร์เพ็ญ โพธา

198 7 ศูนยช์้าวชุมชนบ้านเจริญสุข ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลบึงบัว อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 609136 1817554 นายสวรรค์ มงัคุด

199 8 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงบ้านทับเกวียนทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลบึงบัว อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 612884 1826922 นายสุภทัร์ จนัทวงค์

200 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองขาว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบึงบัว อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 608162 1819276 นายสมศักด์ิ พรมเดช

201 10 แปลงใหญ่ขา้ว หมู ่5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบึงบัว อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 608162 1819276 นายสุทิน นวมพันธ์

202 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านวังตะขบ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลวังโมกข ์อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 618830 1829624 นายสะอาด คงมี

203 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านวังโมกข์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ีห่มู ่5 ต าบลวังโมกข ์อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 615696 1830934 นายจ าเนียร เล่ือนลอย

204 13 แปลงใหญ่ขา้ว หมู ่7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ีห่มู ่7 ต าบลวังโมกข ์อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 618830 1829624 นายสะอาด คงมี

205 14 ขา้วแปลงใหญ่ต.วังโมกข์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลวังโมกข ์อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 611593 1830789 นายล าดวน แลบัว

206 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนป่าแดง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ีห่มู ่2 ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 625474 1829687 นายสะฐิด แตงออ่น

207 16 แปลงใหญ่ขา้ว หมู ่8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ีห่มู ่8 ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 625219 1831449 นายสมบัติ พรเกษมพงศ์

208 17 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารม ีจงัหวัดพิจติร 47 625020 1831470 นายรวย ตรีอนิทอง

87



 

 

 

 

 

 

 

 

อุตรดิตถ์ 

88



โซน x y

1 เมอืงอตุรดิตถ ์ 1 ศูนยเ์รียนรู้สหกรณ์เการเกษตรเมอืงอตุรดิตถ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 614453 1947120 นายสวิท อุน่ทอง

2 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านท่องเทีย่วเชิงเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลท่าเสา อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 614356 1951775 นายรังสรรค์ โนนค า

3 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 616111 1944252 นายโนรี เกตุเนียม

4 4 ศูนยเ์รียนรู้เฉพาะทางโคเนือ้ป่าเซ่า ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 624102 1945981 นายลือ เกดิสาย

5 5 เล้ียงปลาในบ่อดิน(ปลานิล) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 622141 1950572 นางสาวกนันิกา สมหวัง

6 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนคุ้มตะเภา ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี ่3 ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 616429 1949682 นางสุดใจ พรมฟัก

7 7 วิสาหกจิชุมชนผลิตขา้วปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 619509 1948411 นายนิพนธ์ ไชยมงคล

8 8 วิสาหกจิชุมชนผลิตขา้วปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 620893 1949896 นายอาทิตย ์ส าราญจกัร

9 9 เล้ียงปลาในกระชัง(ปลาทับทิม) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลวังกะพี ้อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 617429 1938920 นางละไม ศรีมว่งสุข

10 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลวังกะพี ้อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 616480 1939690 นายสมชาย ศรีวงศ์ทอง

11 11 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกมะมว่งน้ าดอกไมค้รบวงจร ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลวังกะพี ้อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 615506 1935977 นางบุษรินทร์ ชังแกว้

12 12 ศูนยจ์กัรสานผักตบชวาบ้านท่า ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 619113 1939912 นายไพรวัลล์ คุ้มอกัษร

13 13 การแปรรูปน้ าผ้ึงและพัฒนาผลิตภณัฑ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่4 ต าบลน้ าริด อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 615515 1956869 นายสันติ คงสิน

14 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่15 ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 624485 1953767 นายบุญม ีหลวงเร่ือง

15 15 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 625458 1954104 นายอฒัฑพงษ์ โมลี

16 16 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรแบบผสมผสานบ้านน้ าไผ่ ต าบลง้ิวงาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 624044 1958327 นายปรีชา พรมโสภา

17 17 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่15 ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 624485 1953767 นางปนิดา โมลารักษ์

18 18 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 617137 1966231 ร้อยตรีสุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว

19 19 สหกรณ์ผู้เล้ียงผ้ึง ศูนยเ์รียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกจิ หมูท่ี่1 ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 619354 1960383 นายชะออ้น นิม่พริก

20 20 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลบ้านด่าน อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 636578 1953502 นายไสว ทองทา

21 21 ศูนยเ์รียนรู้ท่องเทีย่วเชิงเกษตร (NANA FIELD) ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลผาจกุ อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 629039 1950290 นางสาวธัญญารัตน์ สุนทรารัณย์

22 22 เล้ียงปลากระชังในบ่อดิน(ปลานิล,ปลาดุก ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลวังดิน อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 617429 1938920 นายประเสริฐ ฟูไฝต๊ิบ

23 23 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวังดิน อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 634506 1961091 นางมารศรี สิงหเ์สวก

24 24 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์ถัว่เขยีว ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลหาดง้ิว อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 641609 1956811 นายบุญลือ วันเอก

25 25 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ต าบลขนุฝาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลขนุฝาง อ าเภอเมอืงอตุรดิตถ ์จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 628669 1959484 นายประเทือง น้อยจนัทร์

26 ตรอน 1 ศูนยเ์รียนรู้สหกรณ์การเกษตรเมอืงตรอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่2 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 618172 1934666 นายมานพ  ิอนิทร์เทศ

27 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 619676 1937521 นางประมวล พุกด้ง

28 3 ศูนยเ์รียนรู้การขยายพันธุ์ไมผ้ล/ไผ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 617318 1935459 นายประดับ ปิน่นาค

29 4 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 619557 1936554 นายสุทธิพจน์ ศรีสา

30 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 617062 1933553 นายเดชาไชย ปัญญา

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัอุตรดติถ์
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัอุตรดติถ์

31 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 617900 1931570 นายชัยกลุ สุขกอ้น

32 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 619690 1933822 นายจริพัฒน์ วสุธารัฐ

33 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 617062 1934955 นายบุญส่ง เรืองเดช

34 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบ้านแกง่ อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 629717 1931238 นายสุจนิ คุ้มภู่

35 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลบ้านแกง่ อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 621004 1927178 นายเชน ทองดี

36 11 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบ้านแกง่ อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 620417 1926088 นายเชน ทองดี

37 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 617062 1933553 นายอริยะ นพเทศน์

38 13 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรหมู2่ บ้านหาดสองแคว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 619769 1926255 นางสาววิภาพร ชันยาสูบ

39 14 โรงเรียนเกษตรกรบ้านเด่นส าโรง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 618770 1925246 นายมานะ มลูมา

40 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลน้ าอา่ง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 626889 1930631 นายศิริชัย เรืองประพัฒน์

41 16 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลน้ าอา่ง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 629717 1931238 นายฉนะ อปุทะ

42 17 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลน้ าอา่ง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 627566 1933554 นางสาวปาริชาติ สังขว์งศ์

43 18 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลขอ่ยสูง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 606341 1933750 นายสมเดช มัน่สกลุ

44 19 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลขอ่ยสูง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 605673 1933721 นางชญานิน มัน่อิม่

45 20 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนเรืีอนพฤกษาปลายรางบน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลขอ่ยสูง อ าเภอตรอน จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 605912 1932286 นางบุปผา จงธนะวาณิช

46 ท่าปลา 1 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านประมงต าบลท่าปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 643782 1966159 นายธนวัฒน์ โพธิ์ทอง

47 2 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านประมงต าบลท่าปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 645362 1966713 นายมัน่ บุญทา

48 3 กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 645885 1967365 นายดนัย อูท่รัพย์

49 4 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลท่าปลา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 647364 1968440 นายประทุม ลัคณา

50 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไกต้่อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลหาดล้า อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 643463 1963659 นางวันทรา ผ่านค า

51 6 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลหาดล้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหาดล้า อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 637766 1967887 นางสมพร ธิจร

52 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 649541 1960270 นางบัวทอง กกิล้ิง

53 8 ศูนยด้์านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 630173 1960841 นายสมเกยีรติ หมืน่คีรี

54 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมงและเศรษฐกจิพอเพียง ต าบลผาเลือด ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 649351 1960670 นายพิมพา แกว้ปาน

55 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มน้ าพริก 100 ปากทับ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 649515 1960718 นางลัดดา แปงพัว๊ะ

56 11 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลผาเลือด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 649541 1960207 นางบัวทอง กกิล้ิง

57 12 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 646069 1970188 นายเจริญ ทิพยลุ้์ย

58 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 645810 1969925 นายพิชัย ขนัแกว้

59 14 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลจริม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 645981 1969892 นายพิชัย ขนัแกว้

60 15 ศูนยด้์านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลน้ าหมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 638603 1963660 นายสายหยดุ พูลบุญ
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61 16 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลน้ าหมนั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลน้ าหมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 638106 1961747 นายแปลง เพ็ชรเสา

62 17 วิสาหกจิชุมชนแมบ่้านวังหวัดอย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลน้ าหมนั อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 636840 1967005 นายณัฐรินทร์ ด้วงปิง

63 18 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มกาแฟนางพญา หมูท่ี ่2 บ้านนาป่าคา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่2 ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 648000 1987655 นางทองยิม้ สายสุด

64 19 ศูนยเ์ล้ียงแพะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 641736 1959428 นายสมชาย ใจแกว้

65 20 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลร่วมจติ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลร่วมจติ อ าเภอท่าปลา จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 637292 1959481 นางสาวสังเวียน โนมาศ

66 น้ าปาด 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 677611 1963026 นายอดิศักด์ิ เฮ้าปาน

67 2 ศูนยเ์กษตรทฤฎษีใหมบ่้านหว้ยหดู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 673610 1957123 นางอรัญญา จนัทร์ข า

68 3 กลุ่มผลิตเมล่อนต าบลแสนตอ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 673061 1958333 นางขนิษฐา จ าปาดี

69 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน บ้านหว้ยหดู ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 673247 1957541 นายอ านวย พิชญวิวัฒน์

70 5 ศูนยเ์กษตรทฤษฎใีหม ่บ้านหว้ยผ้ึง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 688582 1976835 นายจรีวัฒน์ ชมพูน้อย

71 6 ศูนยท์ฤษฎใีหมบ่้านสวน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 673610 1957123 นายอดิศักด์ิ เฮ้าปาน

72 7 ศูนยเ์รียนรู้เฉพาะทางไกพ่ืน้เมอืงบ้านฝาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 687351 1967794 นายสุข ไหมบัวเขยีว

73 8 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 681321 1962852 นางมาลัย อนิค าน้อย

74 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน บ้านใหม ่ต.บ้านฝาย ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 681321 1962852 นางมาลัย อนิน้อยค า

75 10 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 682966 1963294 นายสมยั กองมา

76 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 687351 1967794 นายสุข ไหมบัวเขยีว

77 12 ศุนยเ์กษตรทฤษฎใีหม ่บ้านใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 681264 1963647 นางรมล โทปูรินทร์

78 13 กลุ่มท าไมก้วาดจากดอกหญ้า บ้านเด่นเหล็ก ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลเด่นเหล็ก อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 688887 1972750 นางรุ่งฤดี สังขะโต

79 14 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชน บ้านปางเกลือ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 664536 1950991 นายเกษม มาท ามา

80 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน บ้านวังผาชัน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 660099 1945661 นางสุดใจ วิเศษเลิศ

81 16 ศูนยเ์กษตรทฤษฎใีหม ่น้ าไคร้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 657658 1946092 นายค าหล้า ค่ายค า

82 17 ศูนยเ์มล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถัว่เขยีวผิวมนั) ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 662317 1946562 นางณัชธนวรรณ์ สอนปัน

83 18 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 657658 1946092 นายค าหล้า ค่ายค า

84 19 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 663963 1950274 นายเกรียงไกร มมีา

85 20 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลน้ าไผ่ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 675014 1941830 นายปรีชา โคทอง

86 21 กลุ่มวิสาหกจิสับปะรดหว้ยมุน่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยมุน่ อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 705050 1969845 นายบุญรอด เรืองทองศร๊

87 22 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลท่าแฝก อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 688582 1976835 นายจริะวัฒน์ ชมภนู้อย

88 23 ศูนยเ์มล็ดพันธุ์พืชชุมชน (ถัว่เขยีวผิวมนั) ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลท่าแฝก อ าเภอน้ าปาด จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 672746 1984695 นางล าพูล ปิน่น้อย

89 ฟากท่า 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนฟากท่า ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 701990 1996331 นางเสวี่ยง พิมพ์น้อย

90 2 ศูนยด้์านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 699580 1991106 นางทิพยสุ์มน แกว้มลู
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91 3 ศูนยด้์านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 697959 1992719 นายกสิณ พรมพันธุ

92 4 ศูนยด้์านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 701837 1995198 นายฉลอง มาปัด

93 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 699451 1995544 นางนุช ลักษณะยศ

94 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 700189 1993752 นางสาวเพ็ญพิตรา มมีา

95 7 ศูนยเ์รียนรู้เฉพาะทางโคเนือ้สองคอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 697764 1987452 นายเกยีรติศักด์ิ สีกา

96 8 ประยทุธ์ ฟาร์ม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านเส้ียว อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 695578 1985481 นายประยทุธ์

97 9 ศูนยโ์คกหนองนาโมเดล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบ้านเส้ียว อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 693370 1983609 นายภทัรพงศ์ ปัญญาสงค์

98 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน บ้านหวัทุง่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลบ้านเส้ียว อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 694006 1981742 นางประนอม สีเนียม

99 11 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผลไมแ้ปรรูปบ้านเส้ียว ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลบ้านเส้ียว อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 693121 1979977 นางกมลรัตน์ ท้าวน้อย

100 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลบ้านเส้ียว อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 692234 1981014 นายชัยภทัร เมอืงศรีสุข

101 13 แปลงใหญ่(มะขามหวาน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลบ้านเส้ียว อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 689096 1979201 นายอมร ศรีค า

102 14 ศูนยเ์กษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านเส้ียว อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 693288 1981395 นายประเสริฐ ระวังภยั

103 15 ศูนยห์มอ่นไหม ต.สองหอ้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่2 ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 691872 1978062 นายสมศักด์ิ มมีา

104 16 ศูนยจ์ดัการดินป๋ยชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลสองหอ้ง อ าเภอฟากท่า จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 690056 1978810 นายชัยสิทธิ์ ไชยโย

105 บ้านโคก 1 ศูนยเ์กษตรพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลมว่งเจด็ต้น อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 716018 1991065 นางสาวภริานันท์ ระดี

106 2 ศูนยเ์กษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลมว่งเจด็ต้น อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 724533 1999492 นายธีรภาพ ดาให้

107 3 ศูนยเ์กษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลมว่งเจด็ต้น อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 725500 2002492 นายสิทธา จ าปาทอง

108 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 719320 1989109 นายโอฬาร ล้อสินค า

109 5 ศูนยไ์มผ้ล(มะขาม) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 719320 1989109 นายโฮฬาร ล้อสินค า

110 6 ศูนยเ์กษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 717394 1993761 นางสาวภญิญาดา ดาแว่น

111 7 ศูนยเ์กษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 723940 1997798 นายสุวรรณ มากรม

112 8 เล้ียงปลาในกระชัง(บ่อดิน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 717394 1993761 นางสาวภญิญาดา ดาแว่น

113 9 เล้ียงปลาในกระชัง(บ่อดิน) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 723004 1996082 นายเทียน ป้องขนั

114 10 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ม.2 บ้านหว้ยเหล่า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาขมุ อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 715690 1991811 นายพรมมา ค าบ้านฝาย

115 11 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลนาขมุ อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 714466 1988826 นายบุญเฮือง อนิออ่น

116 12 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่ื6 ต าบลนาขมุ อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 714494 1988897 นางสมอง สีหอม

117 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนหมูท่ี ่1 ต าบลนาขมุ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลนาขมุ อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 714466 1988826 นายบุญเฮือง อนิออ่น

118 14 สวนเกษตรมสุีข ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ่อเบีย้ อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 723186 2024164 นางสานิต มสุีข

119 15 สวนเกษตรตาดี ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ่อเบีย้ อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 724527 2025345 นางสวาด ตาดี

120 16 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบ่อเบีย้ อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 724912 2025067 นางชลพินทุ ์พิมพ์น้อย
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121 17 เล้ียงปลาดุกในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่3 ต าบลบ่อเบีย้ อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 719320 1989109 นายชัยมงคล มปีล้อง

122 18 เล้ียงปลาในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบ่อเบีย้ อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 724912 2025067 นางชลพินทุ ์พิมพ์น้อย

123 19 ศจช.หมูท่ี ่2 บ้านหว้ยไผ่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลบ่อเบีย้ อ าเภอบ้านโคก จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 723141 2024204 นางสานิต มสุีข

124 พิชัย 1 แปลงใหญ่ปลา สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าอตุรดิตถ ์จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลในเมอืง อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 613733 1914750 นายสันติภาพ เสือจงภู

125 2 กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านเกาะร่วมใจ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลบ้านดารา อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 616140 1920220 นางปราณี ปาเทศน์

126 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านไร่ออ้ย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 610820 1919226 นายบัวลา ดาหนองโคก

127 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงพึง่ตนเองคนละมงุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 607918 1918875 นางกานดา จงอยูสุ่ข

128 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มโรงสีขา้วชุมชนราชพฤกษ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 616739 1917016 นายอเุทน อนิเพ็ญ

129 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านไร่ออ้ย ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 610820 1919226 นายสมรัก มว่งรักษ์

130 7 การเล้ียงปลากระชังในบ่อดิน(ปลานิล,ปลาดุก) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 609009 1918264 นายบุญลือ อูค่ า

131 8 การเล้ียงปลาในบ่อดิน(ปลานิล) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 610850 1919229 นายบัวลา ดาหนองโคก

132 9 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มมะมว่งคุณภาพพิชัย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 608614 1921064 นางสาวมณีรัตน์ ภาโนมยั

133 10 กลุ่มเกษตรอนิทรียบ์้านช าสอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลท่าสัก อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 612423 1924022 นางชมพูเนกต์ แวงดา

134 11 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรเต่าไหเหนือ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลท่าสัก อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 616984 1925005 นางมะรุม มที้วม

135 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนคลองน้ าไหล ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 606457 1910717 นายสมมาตร เอีย่มต่อ

136 13 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านคลองกล้วย ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 609212 1914923 นายมานัส รัตนสากล

137 14 ศจช.บ้านคลองน้ าไหล ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 606457 1910717 นายนิคม เร่งเจริญ

138 15 การเล้ียงปลาในบ่อดิน(ปลานิล) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 606459 1910711 นายสมมาตร เอีย่มต่อ

139 16 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลบ้านหมอ้ อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 616738 1914347 นางสาวคนึง เผือกพูล

140 17 การเล้ียงปลาในบ่อดิน(ปลานิล) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลบ้านหมอ้ อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 616159 1908246 นายเลิศ คงแกว้

141 18 การเล้ียงปลาในกระชัง(ปลาทับทิม) ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 614010 1906438 นางสาวยภุาพร ประถม

142 19 กลุ่มเกษตรอนิทรียพ์ัฒนาชุมชนบ้านหาดก าแพง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 612269 1903589 นายสายนั บุญแตง

143 20 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 0 0 นายอทิธิกร กิง่กนั

144 21 กลุ่มเกษตรอนิทรียพ์ัฒนาบ้านท่ามะปราง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 611119 1903338 นายอภสิิทธิ์ บุญเสือ

145 22 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้เล้ียงโค-กระบือ นาอนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลนาอนิ อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 627578 1905574 นายอดุม เหล็กสิงห์

146 23 วิสาหกจิชุมชนเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานบ้านนาอนิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนาอนิ อ าเภอพิชัย จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 628537 1906287 นายพลกฤต จนัทร์ด า

147 ลับแล 1 วิสาหกจิชุมชนท าขา้วแคบบ้านยางกะไดใต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี ่ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 610425 1951663 นางสาวกณัณาวีร์ วันสุข

148 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลแมพู่ล อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 605088 1958620 นายบรรจง คุ้มสุวรรณ

149 3 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลแมพู่ล อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 597577 1963343 นายอดุลย ์ศรีสืบวงศ์

150 4 ศูนยข์ยายพันธุ์ไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลนานกกก อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 614659 1960778 นายธวัช ดีมลู
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151 5 ศูนยเ์รียนรู้และถา่ยทอดถา่นชีวภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 606481 1954892 นายชยพล รังสฤษฏน์ิธิกลุ

152 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 608236 1954954 นางสาวชไมพร นากงาม

153 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 609252 1953962 นายสิงห ์จามลู

154 8 ศูนยเ์รียนรู้สหกรณ์การเกษตรเมอืงลับแล ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่13 ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 611115 1951935 นายฉลาด แสนศรี

155 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 609252 1953962 นายสิงห ์จามลู

156 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลชัยจมุพล อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 610820 1950508 นายไพฑูรย ์นามกร

157 11
การผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชย ์ตามแนวทางการปฏบิัติทางการเกษตร

ทีดี่และเหมาะสม (GAP)
ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลชัยจมุพล อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 608354 1950091 นางประนอม ใจใหญ่

158 12 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 609584 1935304 นายสมศักด์ิ ผ่องใส

159 13 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มปุย๋อนิทรียช์ีวภาพชุมชนบ้านเกาะตาเพชร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 613816 1943768 นายค านึง เส็งเมอืง

160 14 ศูนยเ์รียนรู้เฉพาะทางโคเนือ้ไผ่ล้อม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 613632 1945648 นายสมชาย หวังสุภางค์กลุ

161 15 โรงเรียนท ากนิท าใช้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 611273 1936700 นางส าเริง สว่างใจ

162 16 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลทุง่ยัง้ อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 611133 1947142 นายพิชิต โพทัพ

163 17 ศูนยเ์รียนรื้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลทุง่ยัง้ อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 610172 1943697 นายอดุร นามสวัสด์ิ

164 18 ศูนยเ์รียนรื้มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลทุง่ยัง้ อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 610172 1943697 นายอดุร นามสวัสด์ิ

165 19 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์ถัว่ลิสงชุมชนหว้ยบ่อทอง1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลด่านแมค่ ามนั อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 601468 1940597 นางอภยัวัน นวลเปีย้

166 20 ศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธุ์ถัว่ลิสงชุมชนหว้ยบ่อทอง2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลด่านแมค่ ามนั อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 600188 1941408 นางประเมญิ หลักแหลม

167 ทองแสนขนั 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ม.9 ต.ผักขวง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลผักขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 647499 1933658 นายวีระชัย วงศ์บุตร

168 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ม.9 ต.ผักขวง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลผักขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 647485 1933624 นายจรีพงษ์ กลุให้

169 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ม.6 ต.ผักขวง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลผักขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 646617 1934201 นายนาเราะ พิมพ์สวน

170 4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลผักขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 651656 1941669 นายสามารถ มโนรส

171 5 บ้านนาภผูาฟาร์ม ม.6 ต.ผักขวง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีม่.6 ต าบลผักขวง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 646645 1934069 นางอนงค์ เทีย่งทัด

172 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านแพะ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 641017 1924814 นายนิรุจ ดังดี

173 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงม.7 ต.บ่อทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 640519 1925616 นายอนงค์ ชอบธรรม

174 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงม.15 ต.บ่อทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 643422 1928090 นางบุญเลิศ บุญปลีก

175 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงม.2 ต.บ่อทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 642584 1931596 นางจดิาภา อยูเ่จริญ

176 10 ศูนยเ์รียนรู้สหกรณ์การเกษตรทองแสนขนั จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่9 ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 641907 1931960 นายชัยโย อดุอนิ

177 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 641947 1930240 นายอภยั เขยีวเพ็ชร

178 12 ศดปช.ม.2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดิตถ์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ีม่.2 ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 642993 1930892 นายฟิต ค ามิง่

179 13 ศูนยเ์รียนรู้เทคโนโลยกีารผลิตออ้ย ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 638618 1934337 นางเพ็ชรรัตน์ วันแกว้
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัอุตรดติถ์

180 14 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 646617 1934201 นายขจรศักด์ิ เดชะผล

181 15 ศูนยเ์รียนรู้กสิกรรม ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขนั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 630761 1938163 นายขจรศักด์ิ เดชะผล

182 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลน้ าพี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 636558 1943074 นายเฉลียว มแีกว้แกม

183 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหว้ยปลาดุก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลน้ าพี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 641761 1943003 นางดอกพุธน้อย มัน่ไสย

184 18 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนต าบลน้ าพี้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลน้ าพี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 630542 1944801 นายชวลิต เกษมส าราญ

185 19 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านป่าไมเ้นินสะอาด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลน้ าพี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 636499 1945237 นายลออง ปานทอง

186 20 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยบ้านหนองหนิ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลน้ าพี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 634380 1944479 นายภศิิษฐ์ วงศ์ทอง

187 21 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลน้ าพี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 635568 1942330 นายประพจน์ เรืองรัมย์

188 22 วนเกษตรและเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ีม่.7 ต าบลน้ าพี ้อ าเภอทองแสนขนั จงัหวัดอตุรดิตถ์ 47 637561 1944939 จา่สิบเอกธานนิทร์ ชินวงศ์พรหม
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โซน x y

1 เมอืงพิษณุโลก 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลดอนทอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลดอนทอง อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 47 638611 1875540 นายกา้น เสือแป้น

2 2 ศูนยเ์รียนรู้ดินปุย๋ต าบลบ้านป่า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านป่า อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 47 626687 1865334 นายวานิช มเีมอืง

3 3 กลุ่มสารอนิทรียช์ีวภาพปรับปรุงบ ารุงดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่3 ต าบลปากโทก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 47 632074 1868411 นางบรรจง กจิเดช

4 4 โรงสีขา้วชุมชนบ้านสระโคล่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 47 636865 1867401 นายบรรจบ ทรัพยข์ า

5 5 การปลูกไผ่เศรษฐกจิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมย้นืต้น หมูท่ี่4 ต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 0 630008 1867662 นายเดช นุชเขยีว

6 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง หมู่8 ต าบลจอมทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 47 628443 1869642 นายมธุรส สิงหโ์ต

7 7 ศูนยเ์รียนรู้บ้านท่าโพธิ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 47 628603 1869103 นายจ าลอง กลัดดิษฐ

8 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านดพธิ์ทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 47 629441 1870537 นายพเยาว์ คงคุ้ม

9 9 กลุ่มเล้ียงปลาทับทิมบ้านปากโทก ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 47 0 0 นายสมบัติ ทองเถือ่น

10 10 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลบ้านกร่าง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 0 นางอษุณีกรณ์ จุย้แหวว

11 11 ศูนยถ์ัว่ลิสงชุมชนบ้านหวัวังกร่าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 47 632780 1872426 นางจนิดา อนันตวงศ์

12 12 กลุ่มเล้ียงสุกรไผ่ขอดอน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลไผ่ขอดอน อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 0 นางทองหล่อ น่วมบาง

13 13 กลุ่มเกษตรกรไมผ้ลต าบลง้ิวงาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 47 635295 1844271 นางอศิราภรณ์ ขจรกลุธนา

14 นครไทย 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองลาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 694249 1890162 นายบัญชา คงหนองลาน

15 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านป่าสัก ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่15 ต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 691937 1887247 นายท่อง ปานเกดิ

16 3 ศูนยเ์ครือขา่ยการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 692559 1886867 นางสาวนพมาศ คุ้มออ่น

17 4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลบ้านแยง อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 692191 1870646 นายสัญญา พ่วงทอง

18 5 ศูนยเ์ครือขา่ยภพูญาสมนุไพร อืน่ๆ หมูท่ี่11 ต าบลเนินเพิม่ อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 697944 1891469 นายประภาส สุราษฏร์มณี

19 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านน้ าลอม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลนาบัว อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 698064 1903064 นายด ารงค์ จนัดาหาร

20 7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านนาลานขา้ว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลนครชุม อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 694867 1913930 นายจตุพงษ์ แสงสุข

21 8 ศูนยเ์ครือขา่ยเกษตรผสมผสานต าบลบ่อโพธิ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 708273 1901065 นายพีระพงษ์ ตาสี

22 9 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านป่าซ่าน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 690141 1893068 นายชัยรัตน์ สีนามลู

23 10 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหว้ยเฮ้ีย อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 701496 1872879 นายรัส สุภาเถร

24 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า หมู ่2 ต าบลหว้ยเฮ้ีย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยเฮ้ีย อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 697595 1874444 นายบอวร พิมสารี

25 12 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลหว้ยเฮ้ีย อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก 47 696357 1874335 นายเฉลิม สายโสภา

26 ชาติตระการ 1 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 666200 1909258 นายสนอง เอีย่มทอง

27 2 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์บ้านนาล้อม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 662869 1911389 นายชุม แสนทน

28 3 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่7 ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 0 0 นายพล จนัทะราช

29 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 0 0 นายทองส่วน ค าภาเเกว้

30 5 ศูนยเ์รียนรู้เศษฐกจิพอเพียงไร่บัวเงิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 681557 1917760 นางบัววิว ลาสม

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัพิษณุโลก
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31 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเหด็ บ้านโคกผักหวาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 674745 1914460 นายประเสริฐ สิงหรั์กษ์

32 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนสวนเมีย่ง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 663105 1901917 นางสาวอทุัย สีบุ

33 8 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 661206 1904135 นายพิชิตชัย อปุระ

34 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่1 ต าบลสวนเมีย่ง อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 659621 1905754 นายรัด อปุระ

35 10 ศูนยจ์ดัการดินและปุย๋ชุมชนต าบลบ้านดง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 657780 1921708 นายพีรเชษฐ์ ปริญญานาคหอม

36 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 661063 1918720 นายผ่าน สิงหรั์กษ์

37 12 ศูนยเ์รียนรู้บ้านไร่ปลายภู ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 654777 1924507 นางวิรากานต์ มกีณัหา

38 13 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภยัและการใช้ประโยชน์ทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่14 ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 696393 1943550 นางสมบัติ มเีพชร

39 14 ศูนยเ์รียนรู้แปลงองุ่นบ้านไร่อยัยาริญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 0 0 0 นายกองมา อนิทวงษา

40 15 ศูนยเ์รียนรู้การท าปุย๋อดัเมด็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 0 0 นายนันทอง ทองมา

41 16 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านน้อย ท่าสะแก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 671246 1907514 นายณรงค์ สีฟอง

42 17 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนบ้านขอนสองสลึง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 675733 1905515 นางช่วย พุทธรักษ์

43 18 ศูนยก์ารจดัการศัตรูพืชชุมชนท่าสะแก ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 670975 1907006 นางบรรจง เสนานุช

44 19 ศูนยเ์รียนรู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วโพด ต าบลท่าสะแก ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลท่าสะแก อ าเภอชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 47 0 0 นายวิโรจน์ แขไข

45 บางระก า 1 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านคลองวัดไร่ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 621291 1851485 นางไพเราะ ต้นค า

46 2 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านตะเภาทองเฉลิมพระเกยีรติ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่10 ต าบลปลักแรด อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 610275 1840948 นายวิทย ์แสงทิพย์

47 3 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยต าบลพันเสา ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 0 0 นายวรวิทย ์สิงหเ์รือง

48 4 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลพันเสา ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 610211 1836434 นางทิพวัลย ์กนัจู

49 5 ศูนยเ์รียนรู้ต าบลวังอทิก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลวังอทิก อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 0 0 นายสุจนิต์ พิมพ์วิจติร

50 6 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยต าบลบึงกอก ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 0 0 นางเมธาพร ค าเขยีว

51 7 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านประดา ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่8 ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 604032 1848219 นายชัยณรงค์ ชมภนูาค

52 8 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านมณเฑียรทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่15 ต าบลหนองกลุา อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 602654 1843904 นางวิไลลักษณ์ อยูรั่กษา

53 9 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านหนองแพงพวย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 610274 1859752 นางวาสนา ออมสิน

54 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองออ้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 608603 1854185 นายทักษิณ นาคสุข

55 11 ศูนยเ์รียนรู้บ้านตะแบกงาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 0 0 นายนภดล ผุดผ่อง

56 12 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านบ่อทอง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 622141 1839825 นายวิรัช ทองดอนยอด

57 13 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลบ่อทอง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 618562 1840930 นายชัยวารินทร์ เรืองค า

58 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านกรุงกรัก ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 614446 1857295 นายพิเดช ชูจติร

59 15 แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ สหกรณ์นิคมบางระก า จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่12 ต าบลคุยมว่ง อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 606305 1859068 นายแหยม แสงท่านัง่

60 16 ศูนยเ์ครือขา่ยบ้านคุยมว่งมสุีข ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่12 ต าบลคุยมว่ง อ าเภอบางระก า จงัหวัดพิษณุโลก 47 608634 1858955 นายพยงค์ กล่ินหอม
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61 บางกระทุม่ 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมงต าบลบางกระทุม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่1 ต าบลบางกระทุม่ อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 636188 1836173 นางสาววิภาลักษณ์ สุดสงวน

62 2 ศูนยเ์ครือขา่ยสมนุไพรอ าเภอบางกระทุม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบางกระทุม่ อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 637177 1837186 นายสมาน เนียมเกดิ

63 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านบึงเวียน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลบางกระทุม่ อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 639952 1831621 นายสมคิด ฤทธิ์ชาวนา

64 4 กลุ่มรวมผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูป ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 633546 1837078 นางจริพันธ์ ศรีน้อย

65 5 ศูนยเ์รียนรู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 6635625 1836797 นายธิติวัฒน์ วรวิทยภ์วูสิน

66 6 ศูนยเ์รียนรู้บ้านโคกสลุด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 633113 1835725 นายเฉลิม จนัทร์รอด

67 7 สวนสุธีเมล่อนฟาร์มและโกโกไ้อเอม็วัน (IM1) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 634195 1837264 นายสุธี ค ามาเมอืง

68 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านโฉงกลาง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลโคกสลุด อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 633901 1834140 นายธวัช พันธุ์มณี

69 9 ศูนยเ์รียนรู้บ้านยา่นยาว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโคกสลุด อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 632934 1832678 นายกจิจา จนัทร์ปาน

70 10 วิสาหกจิชุมชนปลูกผักปลอดภยัมบีุญ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต าบลสนามคลี อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 632563 1828154 นางบุญยงั จูบ่้านไร่

71 11 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) บ้านสนามคลี ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่6 ต าบลสนามคลี อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 632541 1828106 นายชูชาติ แสงปรางค์

72 12 ศูนยเ์รียนรู้บ้านสวนอุย้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่8 ต าบลท่าตาล อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 643701 1841074 นางสาวปัทมา หนัเชื้อจนี

73 13 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยด้ีานพัฒนาทีดิ่นต าบลไผ่ล้อม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 643126 1831337 นายสุนทร สดไส

74 14 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านแหลมพระธาตุ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 649965 1839894 นายส าเริง ประทุมมาศ

75 15 ศูนยเ์รียนรู้บ้านเนินกุม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเนินกุม่ อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 650647 1828939 นายสมศักด์ิ สาโท

76 16 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านเต็งประดา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลวัดตายม อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 655302 1833574 นายบรรลือ อนิทรีย์

77 17 สวนเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลวัดตายม อ าเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก 47 656030 1833791 นายธนกร ฉมิลี

78 พรหมพิราม 1 ศูนยเ์รียนรู้บ้านทุง่สาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่15 ต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 629537 1885280 นายเสกสันต์ อนิทร์ข า

79 2 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน บ้านคุ้งเตาเหล้า ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 625525 1884435 นายส าเริง ช้างสีทอง

80 3 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านท่าช้าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 628588 1875968 นางเสน่ห ์เรืองจนัทร์

81 4 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มเต้าเจีย้วฆอ้งวงบ้านวังมะด่าน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลวงฆอ้ง อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 616779 1893974 นายสมเกยีรติ เกตุค า

82 5 ศุนยเ์รียนรู้กลุ่มผลิตผักปลอดภยัจากสารพิษ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่1 ต าบลมะตูม อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 629383 1671467 นางนกแขก กล่ินรัก

83 6 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มผักปลอดสารพิษโปร่งนก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 637177 1837186 นางสาวณัชชา ศรีคล้าย

84 7 ศูนยข์า้วชุมชนบึงคล้าย-ชัยพัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลศรีภริมย ์อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 606700 1888733 นางวันดี เกตุทอง

85 8 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนไกด่ าสมนุไพรบ้านเซิงหวาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลตลุกเทียม อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 614032 1899837 นายประเดิม เมอืงมลู

86 9 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านหนองไผ่/บึงแวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลตลุกเทียม อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 605588 1895520 นายเอกพงษ์ ออ่งทอง

87 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน บ้านหนองไผ่/บึงแวง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลตลุกเทียม อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 605588 1895520 นายอภชิัย วงค์ภทัรนันท์

88 11 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วบ้านคลองท าเนียบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต าบลวังวน อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 613825 1883275 นายจกัรกริช ทองโชติ

89 12 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหมต่ าบลหนองแขม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 625777 1886838 นายชาญ มัน่ฤทธิ์

90 13 ศูนยเ์รียนรู้กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ขา้วชุมชนบ้านคลองตาล ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลหนองแขม อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 620111 1884540 นายส่ง อน้จร
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จงัหวดัพิษณุโลก

91 14 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงชุมชนมะต้อง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลมะต้อง อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 621976 1889423 นายประชุม ฟัน่แจง้

92 15 ศูนยเ์รียนรู้สวนไผ่ทุง่สานร่มเยน็ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลทับยายเชียง อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 47 630865 1891748 นายส าอางค์ พิมพา

93 วัดโบสถ์ 1 กลุ่มศูนยข์า้วชุมชนบ้านท่างาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลวัดโบสถ ์อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 641575 1880380 นายเอกชัย พุทธโกศล

94 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ม.6 ต.วัดโบสถ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลวัดโบสถ ์อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 643430 874746 นายประดิษฐ์ สารีค า

95 3 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนวัดโบสถ์ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลวัดโบสถ ์อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 640669 1874929 นายวินัย รักแกว้

96 4 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านใหมใ่ต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 642064 1881565 นายสถาพร ปานมี

97 5 วิสาหกจิชุมชนผลิตพืชอาหารปลอดภยับ้านสวนป่าน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 643855 1882661 นางส าราญ กลุคง

98 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านใหมใ่ต้ หมู ่4 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 642064 1881565 นางสนม จนัทร์คง

99 7 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนศูนยข์า้วบ้านหนองปลิง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 643695 1883678 นางจรูญ ราชบรรจง

100 8 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนศูนยข์า้วบ้านสวนป่าน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 643088 1882799 นางบุญมา กลุคง

101 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหวัคงคา ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 0 0 นายนิเวศน์ เหมน็แดง

102 10 วิสาหกจิชุมชนปันสุขเกษตรปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 638872 1879161 นางสาวศศิธร ปานฟัก

103 11 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านพรหมมาศ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลบ้านยาง อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 645181 1880268 นายสอาด สุริยนัต์

104 12 ฟาร์มธรรมชาติภณัฑ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบ้านยาง อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 17.1081 100.371 ว่าทีร้่อยตรีกติติภพ สีออ่น

105 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านพรมมาส ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลบ้านยาง อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 0 645167 1880129 นายสมศักด์ิ ไมตรีจติร์

106 14 กลุ่มเกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านยาง อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 649058 1890119 นายสมนึก หาญน้อย

107 15 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนไมผ้ลต าบลหนิลาด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลหนิลาด อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 640495 1899138 นายสมชาย คะเชนทรภกัด์ิ

108 16 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้ผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรปากพาน-แควน้อย ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 642165 1906471 นายเกยีรติศักด์ิ ฉมิแยม้

109 17 กลุ่มพลังเขม้แขง็ เขือ่นแควน้อยบ ารุงแดน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 646994 1902807 นางสาวพิสมยั ศรีแกว้

110 18 สวนป่านครธรรม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลคันโช้ง อ าเภอวัดโบสถ ์จงัหวัดพิษณุโลก 47 662438 1893663 นางสาวขวัญฤทัย พิมอปู

111 วังทอง 1 กลุ่มท านา ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 649892 1856811 นางอไุร เผือกชาวนา

112 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 651640 1860267 นายประสิทธิ์ การะเกตุ

113 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 650586 1853814 นายชัชวาลย ์กลุสุวรรณ์

114 4 กลุ่มพัฒนาการผลิตมะมว่งเพือ่การส่งออก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่11 ต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 665645 183581 นายบุญส่ง สีสะท้าน

115 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ต.แมร่ะกา ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่15 ต าบลแมร่ะกา อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 644665 1847379 นายสามารถ แนบครบุรี

116 6 กลุ่มกา้วหน้าบ้านหนิประกาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่8 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 663237 1872392 นายพิทักษ์ สุดราชนาลัย

117 7 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมนัส าปะหลัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 671896 1876768 นายหนูชัย นาเคน

118 8 กลุ่มผู้ปลูกเผือก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลวังพิกลุ อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 640794 1852638 นายเฉลิม พันธุ์ศรี

119 9 กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่11 ต าบลแกง่โสภา อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 673637 1873545 นายทองเร่ือน พรมสอน

120 10 ศูนยเ์รียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสวนสารผล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลแกง่โสภา อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 674402 1874536 นายวรายทุธ สารผล
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัพิษณุโลก

121 11 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนมะมว่งส่งออก ต.ท่าหมืน่ราม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลท่าหมืน่ราม อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 663608 1846836 นางอกัศรี สันมะโน

122 12 ศูนยเ์รียนรู้บ้านสวนสุวรรณ พืชผักผลไมป้ลอดสารเคม ีเกษตรทฤษฏใีหมเ่ชิงท่องเทีย่ว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลท่าหมืน่ราม อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 660444 1844353 นายแสงเพ็ชร เพ็ชรรัตน์

123 13 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ขา้วโพด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่16 ต าบลวังนกแอน่ อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 683400 1862372 นายธีระชม หาญค าภา

124 14 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนมะมว่งสีทองหนองแฝก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 655463 1847990 นายประสิทธิ์ พานทอง

125 15 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 657490 1862583 นายชาติชาย ภูบ่ึงพร้าว

126 16 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(เครือขา่ย) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลชัยนาม อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 659146 1862865 นายเสาร์ ปรีชาวนา

127 17 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 653279 1856064 นางกญัญาวีร์ โพธิ์หอม

128 18 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผลิตปุย๋อนิทรียอ์ดัเมด็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่8 ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 47 652388 1852587 นายธรรมรงค์ สิทธิศักด์ิ

129 เนินมะปราง 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านปลวกง่าม ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 670176 1845757 นางสุภาพร ภมูดีิ

130 2 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านปลวกง่าม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 670176 1845757 นางสุภาพร ภมูดีิ

131 3 กลุ่มผู้ผลิตมะมว่งบ้านล าภาศ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลบ้านมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 681646 1824673 นายทัด พุทธิเสน

132 4 กลุ่มผู้ผลิตมะมว่งบ้านมงุใต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลบ้านมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 681680 1830952 นายสมเกยีรต์ิ วรรณชัย

133 5 ศูนยข์า้วชุมชนบ้านผารังหมี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 675938 1822523 นายจนัที ชมภมูี

134 6 กลุ่มผู้ปลูกมะมว่งเพือ่การส่งออกต าบลไทรยอ้ย ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 675520 1815003 นายสุทัศน์ ศิริ

135 7 กลุ่มผู้ผลิตมะมว่งบ้านพุกระโดน ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 670476 1821340 นางสาวอญัชลี บุญน าที

136 8 แปลงใหญมะมว่งบ้านเนินส าราญ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่10 ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 673762 1822053 นายประยนู พรมวิชัย

137 9 กลุ่มมะมว่งคุณภาพบ้านวังน้ าบ่อ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่13 ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 672062 1815239 นางสาวชลธิชา ช่างประดิษฐ์

138 10 กลุ่มผู้ผลิตขา้วบ้านวังขวัญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 674545 1809834 นายวิสูต ธรรมสัตย์

139 11 กลุ่มผู้ปลูกมะมว่งเขาเขยีว ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 672098 1815245 นางดวงจนัทร์ โสประดิษฐ์

140 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองไร่ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลบ้านน้อยซุ้มขีเ้หล็ก อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 670289 1834050 นางรจนา พะลาด

141 13 ศูนยเ์มล็ดพันธุ์พืชชุมชนบ้านไทรดงยัง้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลวังยาง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 688739 1819520 นายมชีัย ทิพยไ์ธสง

142 14 กลุ่มผู้ผลิตขา้วโพดบ้านคลองตะเคียน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลวังยาง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 47 688838 1819511 นายส าราญ จนัทรา
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โซน x y

1 เมอืงเพชรบูรณ์ 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตรต าบลตะเบาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่6 ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 741384 1810342 นางลัดดาวัลย ์จมุพลมา

2 2 วิสาหกจิผลิตและแปรรูปเหด็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลสะเดียง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 731613 1821318 นายเสกสรรค์ สะอาดใจ

3 3 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตขา้วโพดหลังนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 726318 1820742 นางจฏิติญา แสงนก

4 4 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการเล้ียงแพะเชิงการค้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 725164 1815707 นายชวน ขมุทรัพย์

5 5 ศูนยเ์รียนรู้มะขามหวานแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลป่าเลา อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 727375 1819850 นางพลอย สุกเมอืง

6 6 ศูนยเ์รียนรู้ด้านไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่20 ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 731861 1836620 นายอทุัยวรรณ แกว้มว่ง

7 7 วิสาหกจิชุมชนเกษตรกสิกรรม ต าบลท่าพล ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่13 ต าบลท่าพล อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 731203 1834497 นายครรชิต อุน่หวัเรือ

8 8 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มมะมว่งน้ าดอกไมสี้ทอง ต าบลดงมลูเหล็ก ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่2 ต าบลดงมลูเหล็ก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 733491 1817334 นายสงัด นาคเพชร

9 9 แปลงใหญ่ขา้วมะลิ 105 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลดงมลูเหล็ก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 734197 1819203 นายวิรัตน์ ยาโต

10 10 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ต าบลบ้านโคก ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่13 ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 742033 1818037 นายพงศ์พิสุทธิ์ สุขะวัลลิ

11 11 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการผลิตขา้วอนิทรีย ์(โดยวิธีลดต้นทุนการผลิต) ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลชอนไพร อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 300785 1808687 นายภาณุสิทธ์ มัน่คง

12 12 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 738546 1813131 นายจรุง เหล็กสีนาค

13 13 วิสาหกจิผลิตขา้วปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 737745 1811145 นายณัฐศักด์ิ แกว้เถา

14 14 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ต าบลนายม ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 725201 1798406 นายนพดล ช านาญการ

15 15 ศูนยเ์รียนรู้นาแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลนายม อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 725201 1798406 นางบุญเลิศ ปราบภยั

16 16 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านไร่สีอ าพัน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลน้ าร้อน อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 734045 1809326 นางสาวเนตรชนกนาถ สิริยากรนุรักษ์

17 17 กลุ่มเล้ียงหมดู าคุโรบุตะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต าบลน้ าร้อน อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 733096 1807303 นายประคอง กนัล้อม

18 18 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 726217 1794723 นางสอาด ตรงประสิทธิ์

19 19 วิสาหกจิชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภยัหว้ยสะแก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่8 ต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 719813 1788456 นางสาวปิยพัชร์ เสมาทอง

20 20 ขา้วโพดแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 720840 1790803 นางโสภ ีเมฆทา

21 21 วิสาหกจิชุมชนปลานิลหว้ยสะแก ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลหว้ยสะแก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 725493 1791308 นายกฤษฎา อนิทรสุข

22 22 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหว้ยใหญ่ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 743564 1827220 นายเวียง ค าซ่อม

23 ชนแดน 1 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนต าบลชนแดน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 702985 1787461 นางล าพิน บุญทรง

24 2 สวนเปรมปัน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 704428 1787130 นายสุดใจ มลตรี

25 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนเครือขา่ย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 698185 1789074 นางเกศรินทร์ ทองสุข

26 4 ไร่ปลายฟ้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 680540 1789828 นายธนชัย เทีย่งวิบูลยว์งศ์

27 5 เครือขา่ยวิสาหกจิชุมชนกลุ่มรวบรวมผลผลิตและแปรรูปสนค้าอ าเภอชนแดน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 683226 1783205 นายวิทยา ล้ิมทองไพศาล

28 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์บ้านอา่งหนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่22 ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 707729 1795028 นายถาวร จงวัฒน์

29 7 สวนนงนุช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 711005 1790620 นางนุจรีย ์สังขท์อง

30 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนหลักต าบลลาดแค ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 697417 1764220 นายกฤชพัชน์ ศรีทรงเมอืง

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัเพชรบูรณ์
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จงัหวดัเพชรบูรณ์

31 9 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตผักปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 693779 1763577 นายก าจดั นิลสนธิ

32 10 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมนัส าปะหลังระบบน้ าหยด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่15 ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 700275 1776080 นายสมคิด นาคแกว้

33 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านสวนมะลิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่15 ต าบลลาดแค อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 698084 1776933 นางมะลิ ชมภู

34 12 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเพาะเหด็อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 684689 1776737 นางศศิชา ขนัอาษา

35 13 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ นครสวรรค์3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลซับพุทรา อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 707026 1774537 นางกฤษณา ทองเพ็ง

36 หล่มสัก 1 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลตาลเด่ียว ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลตาลเด่ียว อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 740456 1858958 นางอมัพร มอญแกว้

37 2 ชาติพันธุ์ปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 737590 1859953 นายนายชูชาติ ต้ือปัน้

38 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง(เกษตรผสมผสาน) ต าบลฝายนาแซง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลฝายนาแซง อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 736696 1861775 นายนิตย ์จนัมา

39 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน บ้านท่าดินแดง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 746765 1863327 นายสุทัศน์ ยาพรม

40 5 นาแปลงใหญ่ ต าบลท่าอบิุญ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1-12 ต าบลท่าอบิุญ อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 747689 1867492 นายเตรียม หาสิงหท์อง

41 6 ศูนยเ์รียนรู้นาแปลงใหญ่ ต าบลบ้านโสก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลบ้านโสก อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 742436 1858093 นายสมบูรณ์ ซอนจ าปา

42 7 ศูนยพ์ัฒนาดินและปุย๋ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านต้ิว อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 745399 1858659 นายบุญตา เทียมเพ็ง

43 8 นาแปลงใหญ่ชลประทาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านต้ิว อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 745399 1858659 นายสิทธิชัย ลาค า

44 9 แปลงใหญ่ผักอนิทรียต์ าบลหว้ยไร่ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยไร่ อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 746025 1862086 นายไพฑูลย ์อนิหา

45 10 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่นประจ าต าบลน้ ากอ้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลน้ ากอ้ อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 733018 1857831 นายบุดดี ศิริ

46 11 กลุ่มผู้เล้ียงแพะ-แกะ บ้านเมอืงใหมพ่ัฒนา ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่12 ต าบลน้ ากอ้ อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 731353 1856185 นายบุดดี ศิริ

47 12 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต าบลปากช่อง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 733148 1850691 นายฉลอง ค ามา

48 13 แปลงใหญ่ผัก ต าบลปากช่อง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 742724 1850069 นายฉลอง ค ามา

49 14 บ่อปลา บุญปลูก บุญเล้ียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 739873 1847425 นางสาวบุญปลูก บุญเล้ียง

50 15 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่14 ต าบลลานบ่า อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 735824 1840503 นางฤกษ์อไุร มกัคะวิน

51 16 แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว์(ตัดต้นสด) ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่9 ต าบลลานบ่า อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 734427 1847005 นางเรไร หอมสมบัติ

52 17 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิาพการผลิตไมผ้ล(ส้มโอ) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลลานบ่า อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 736451 1843771 นางสาวเนตรชนก ศรีศิลป์

53 18 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลบุง่คล้า อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 731520 1841818 นายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์

54 19 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต าบลบุง่คล้า อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 730848 1840792 นายสถติย ์ฟักฟูม

55 20 ศูนยเ์รียนรู้การเพาะเหด็ต าบลบุง่น้ าเต้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่10 ต าบลบุง่น้ าเต้า อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 729970 1843311 นางสาวกรุณา ปานันท์

56 21 แปลงใหญ่ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลบุง่น้ าเต้า อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 729100 1844218 นายมานิตย ์สุขหร่อง

57 22 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตดินเพาะปลูกผสมมลูไส้เดือน ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่11 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 745499 1841241 นายชัยรัตน์ เรืองน้อย

58 23 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง(โคกหนองนาโมเดล) ต าบลบ้านกลาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 741838 1839697 นายสุพล โพธิ์ออ่น

59 24 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองดินด า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 741296 1839582 นายบุญมา แดงด้วง

60 25 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง459 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 736411 1840749 นายมเนศ จนัดา
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61 26 แปลงใหญ่ผัก ต าบลปากดุก ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลปากดุก อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 739605 1850034 นายสมบัติ จงทัน

62 27 สหกรณ์ผลิตผักน้ าดุกใต้ จ ากดั ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่2 ต าบลปากดุก อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 739605 1850034 นายสมบัติ จงทัน

63 28 แปลงใหญ่ผักต าบลบ้านหวาย ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 741483 1854170 นางสุวัฒน์ แสงออ่ง

64 29 ศูนยเ์รียนรู้แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 741483 1854170 นางสุวรรณ์ แกว้มาคูณ

65 หล่มเกา่ 1 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหมป่ระจ าต าบลหล่มเกา่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลหล่มเกา่ อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 736605 1867429 นายบุญธรรม กนัตุ่ม

66 2 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหมป่ระจ าต าบลนาซ า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 732945 1886696 นางพรวิไล ราศรีชัย

67 3 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่1 ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 731668 1886457 นางศรีนวล กนัยาประสิทธิ์

68 4 ศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงบ้านหนองเล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนิฮาว อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 737451 1872895 นายพิทักษ์ บุญเมฆ

69 5 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหมป่ระจ าต าบลบ้านเนิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบ้านเนิน อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 732914 1864668 นายเลอศักด์ิ กาญจนประกอบ

70 6 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหมป่ระจ าต าบลศิลา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลศิลา อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 747209 1885082 นายชิราวุธ แป้นสุขา

71 7 ศูนยเ์รียนรู้วิสาหกจิชุมชนแปรรูปเหด็ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 734055 1872310 นายวุฒิชัย ทองเขยีว

72 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนวัดศรีฐาน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่15 ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 733180 1871109 นางชอุม่ ทองหง า

73 9 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหมป่ระจ าต าบลวังบาล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 734811 1871623 นายวิชัย ใต้ระหนั

74 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรกรแมบ่้านขีน้าคแผนใหม่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่12 ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 731310 1872895 นางไพรัตร โสภาบุญ

75 11 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่นต าบลนาเกาะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลนาเกาะ อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 733597 1862436 นางสมจติร น้อยจนัทร์

76 12 ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหมป่ระจ าต าบลตาดกลอย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตาดกลอย อ าเภอหล่มเกา่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 750048 1879393 นายปรีชา เต๊ียะตาช้าง

77 วิเชียรบุรี 1 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงแพะลูกผสมบอร์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 726618 1734480 นางแววตา จ าปาบุรี

78 2 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกอนิทผลัมเพาะเนือ้เยือ่ สวนคุณไข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่5 ต าบลสระประดู่ อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 720192 1728729 นายอภชิาญ สิงหเสนี

79 3 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลสามแยก อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 716773 1737138 นายพลกฤษณ์ เฉยทอง

80 4 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่8 ต าบลสามแยก อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 716773 1737138 นายพลกฤษณ์ เฉยทอง

81 5 ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้วบ้านนาสามคัคี ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 733191 1742890 นายวิสุทธิ์ กองดี

82 6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านล าเพียร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 731652 1745175 นายส ารวย กล่อมวงษ์

83 7 ศูนยผ์ลิตปุย๋อนิทรียท์รียอ์ดัเมด็บ้านเขายางโปร่ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 733653 1743547 นายชัยมงคล เกชิต

84 8 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผักเพือ่การค้า ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 736526 1746639 นางก าจดั กอ้นค า

85 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการประมง นายส าลี กล่อมวงษ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต าบลโคกปรง อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 731522 1745225 นายส าลี กล่อมวงษ์

86 10 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบ่อรัง อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 724054 1723522 นางสาวฐิติรัตน์ พรมนอก

87 11 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 714902 1725822 นายล าดวน เรียมปิติ

88 12 มนัส าปะหลังแปลงใหญ่ภนู้ าหยด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต าบลภนู้ าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 707803 1717047 นายมงคล ปันทวาย

89 13 ศูนยเ์รียนรู้การปลูกอนิทผลัมเพาะเนือ้เยือ่ สวนภผูาลัม ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่8 ต าบลบึงกระจบั อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 725139 1747085 นายอภชิน วรรณี

90 14 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านบึงกระจบั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบึงกระจบั อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 724170 1744255 นายค าภร์ี หงษ์ค า
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91 15 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานต าบลยางสาว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลยางสาว อ าเภอวิเชียรบุรี จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 740075 1743281 นายราม ชาพรหมมา

92 ศรีเทพ 1 วิสาหกจิชุมชนศรีไพรการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่2 ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 732108 1706727 นายทิวา ศรีไพร

93 2 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่6 ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 728462 1711651 นางแต๋ว ลุณวงศ์

94 3 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียงเล้ียงตนเองบ้านวังขาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลสระกรวด อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 715653 1708045 นายสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์

95 4 สวนหมอ่นไหมรุ่งเรือง ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่13 ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 730381 1698413 นางสาวนพมาศ มลูสุวรรณ

96 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่5 ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 724801 1703446 นายมงคล สมอบ้าน

97 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่18 ต าบลคลองกระจงั อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 717476 1699973 นายประมวล หงษ์ปัสสา

98 7 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่20 ต าบลนาสนุน่ อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 726071 1717207 นางสมหวัง เหล่ารอด

99 8 แปลงใหญ่ขา้ว ม.7 นาสนุน่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลนาสนุน่ อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 724470 1714955 นายประยรูย ์ทองเต็ม

100 9 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการประมงในศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่20 ต าบลนาสนุน่ อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 726007 1717699 นายสมบัติ จนัทร์ศรี

101 10 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 724217 1713062 นายประเสริฐ ขวัญเผือก

102 11 วิสาหกจิชุมชนเล้ียงแพะสะอาดดูงาม ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 708823 1712080 นายสุภกจิ ธงชัย

103 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 745074 1705032 นางสาวประทีป ยนืยงค์

104 13 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงแพะและแกะ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต าบลหนองยา่งทอย อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 741481 1702828 นายมานะ ตะกรุดแจม่

105 14 ธนาคารปุย๋อนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่5 ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 708948 1707561 นางสาวรจนา สอนชา

106 15 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มประดู่งามไขเ่ค็ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลประดู่งาม อ าเภอศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 708942 1708307 นางสาวสุมาลี เผือกกระโทก

107 หนองไผ่ 1 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลกองทูล อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 724119 1762879 นายสุวรรณ จงใจมัน่

108 2 ศูนยข์า้วชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 725276 1773560 นายมานพ วุฒิยาลัย

109 3 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมแ่ละเศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 720179 1758156 นายสายทอง ก าไรทอง

110 4 ศูนยผ์ลิตขา้วปลอดภยั ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต าบลท่าแดง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 728126 1767139 นายอาทิตย ์กลุทอง

111 5 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่14 ต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 728146 1761217 นายแสงตะวัน วงค์ตาแสง

112 6 ศูนยก์ารจดัการศัตรูพืชชุมชน (ขา้ว) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 722129 1786748 นายสุรัส ทองสังข์

113 7 ศูนยถ์ัว่ชุมชน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลวังท่าดี อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 735959 1769392 นายวิโรจน์ หว่งสกลุรัตน์

114 8 ศูนยเ์รียนรู้การผลิตมนัส าปะหลังน้ าหยด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลบัววัฒนา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 708953 1766310 นางมะยม ชูชิต

115 9 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลบัววัฒนา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบัววัฒนา อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 711090 1762513 นางดาวรุ่ง ไมตระรัตน์

116 10 ศูนยก์ารผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์ระบบแปลงใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 717157 1767892 นายโกมล ป้องทา

117 11 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลวังโบสถ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลวังโบสถ ์อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 733027 1783744 นางโสภ ีพาค า

118 12 ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสาน ต าบลยางงาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลยางงาม อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 710845 1780393 นายมงคล จนัทวงศ์

119 13 ศูนยเ์รียนรู้ไร่นาสวนผสม ต าบลท่าด้วง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 751127 1764474 นางสาวลลิตา มมีา

120 บึงสามพัน 1 แปลงใหญ่ขา้วโพดซับไมแ้ดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่3 ต าบลซับไมแ้ดง อ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 707979 1740228 นายเกรียงไกร พาณิชยสุ์ทธิคุณ

106



โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัเพชรบูรณ์

121 2 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืช ศูนยเ์ครือขา่ย ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลซับไมแ้ดง อ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 707697 1745331 นายชาติ งามข า

122 3 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการประมงบึงสามพัน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่13 ต าบลซับไมแ้ดง อ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 705170 1741060 นายวิเชียร แกว้ไซเนียม

123 4 วิสาหกจิชุมชนฟาร์มเหด็รักรวยหกพีน่้องซับไมแ้ดง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลซับไมแ้ดง อ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 709487 1744516 นางสาวส ารวย กลมกลึง

124 5 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มไมผ้ลเพือ่การผลิตชมพู่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่17 ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 718894 1754567 นายสุรพงษ์ แสนวัฒน์

125 6 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะมว่งคุณภาพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 715274 1752188 นายเฉลา ยางเขยีว

126 7 วิสาหกจิชุมชนบึงตะแบกพันธุ์ปลา ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่4 ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 718124 1752725 นายวิเชียร สอนชา

127 8 แปลงใหญ่ออ้ยหนองแจง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่9 ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 710736 1758353 นายกฤษบดินทร์ ปัจยะโคทา

128 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลกนัจ ุอ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 720601 1751895 นายสุวรรณ ปัน้ปัญญา

129 10 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่นประจ าต าบลกนัจุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่16 ต าบลกนัจ ุอ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 729343 1753072 นายสุชัน ลากัง้

130 11 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่8 ต าบลกนัจ ุอ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 731880 1753215 นางอรณี พูลศรี

131 12 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภาพบ้านล าตะคร้อ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลกนัจ ุอ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 720616 1751896 นายทศ แปลงยศ

132 13 แปลงใหญ่ขา้วกนัจุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่17 ต าบลกนัจ ุอ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 719379 1754513 นางราตรี ประทุมสูตร

133 14 แปลงใหญ่ออ้ยกนัจุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่13 ต าบลกนัจ ุอ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 725111 1748911 นายสมศักด์ิ มว่งสีเสียด

134 15 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืช ศูนยห์ลัก ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่10 ต าบลวังพิกลุ อ าเภอบึงสามพัน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 695611 1746597 นายจตุรงค์ โพธิ์ออ่ง

135 น้ าหนาว 1 ศูนยเ์รียนรู้ผักอนิทรียส์วนผักคุณป้อม ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 788511 1854192 นางสาวเกษรา สุภทัรพาหริผล

136 2 ศูนยเ์รียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 778432 1867426 นายกล้าหาญ ชิณรักษ์

137 3 วิสาหกจิชุมชนขา้วหลามน้ าหนาวแมเ่สล่ียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 785613 1855610 นางเสล่ียง ยศสุพรม

138 4 ศูนยเ์ครือขา่ยศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 784487 1857369 นางณัฐธิดา โยธานวล

139 5 ศูนยเ์ครือขา่ยศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 783799 1857142 นายบัวยงั สีทองค า

140 6 ศูนยก์ารเรียนรู้ไมด้อกไมป้ระดับ ศูนยท์่องเทีย่วเชิงเกษตร หมูท่ี่3 ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 782910 1857576 นายพนา สวัสดิบุตร

141 7 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านซ ามว่ง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 795242 1851886 นางสมวรรณ ขวัญสอน

142 8 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชนบ้านหว้ยยางทอง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่9 ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 782054 1873432 นายบุญโฮม คงเมอืง

143 9 ศูนยเ์รียนรู้ไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่9 ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 783559 1877831 นายคงศักด์ิ บุญยพุันธ์

144 10 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านหว้ยยางทอง ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 781051 1873946 นายสุนทร นันทะญาติ

145 11 แปลงใหญ่กล้วยน้ าว้า ต าบลวังกวาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 782051 187341 นายทองค า นันทะญาติ

146 12 ศูนยเ์รียนรู้ผักอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 782191 1868311 นางสาวพัสวี หาบุตรดี

147 13 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนบ้านดงมะไฟ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลโคกมน อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 775733 1872152 นายฉวีวรรณ บัวภา

148 14 วิสาหกจิชุมชนน้ าหนาวอาราบิกา้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่2 ต าบลโคกมน อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 793193 1850754 นางสาวสัมฤทธิ์ มัน่เมอืง

149 15 ศูนยเ์รียนรู้หลักปรัชญญาของเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลโคกมน อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 791845 1851753 นายไพบูลย ์วิภาโตทัย

150 16 ศูนยเ์รียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลโคกมน อ าเภอน้ าหนาว จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 794678 1853359 นายทองแดง นวลต้ัง
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จงัหวดัเพชรบูรณ์

151 วังโป่ง 1 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรอนิทรียแ์ละการจดัการดิน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลวังโป่ง อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 694244 1811190 นายสมาน หลวงจนัทร์

152 2 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานและประมง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลวังโป่ง อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 690624 1807579 นางวลัยพร โชติเลิศ

153 3 สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค. เพชรบูรณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านสหกรณ์ หมูท่ี่1 ต าบลวังโป่ง อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 692079 1806425 นายทองป๊อก ทิพยเ์นตร

154 4 ศูนยเ์รียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียงและผลิตสารชีวภณัฑ์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลวังโป่ง อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 696142 1811094 นายสมเดช รองกล่ัน

155 5 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(ศูนยห์ลัก) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่1 ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 681672 1803536 นายวรรณลพ ถนอนผล

156 6 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่1 ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 681672 1803536 นายสมคิด รัตนวิชัย

157 7 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน(หญ้าแฝก)และผลิตขา้วอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่4 ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 679240 1799470 นางสุมนทา ขนุทอง

158 8 ศูนยเ์รียนรู้สวนไมผ้ลแบบผสมผสานต าบลซับเปิบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 706313 1808736 นายกองสิน วงศา

159 9 วิสาหกจิชุมชนไมผ้ลต าบลซับเปิบ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่9 ต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 703683 1812389 นายสมชาย เหล่ียมศร

160 10 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ขา้วชุมชนบ้านวังน้ าออ้มใต้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่15 ต าบลวังหนิ อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 682187 1808015 นายสมศักด์ิ ทองเฉลิม

161 11 ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงปลาน้ าจดืในบ่อดิน ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลวังหนิ อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 689196 1812509 นายวินัย สีมาก

162 12 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมการผลิจตขา้วชุมชนบ้านน้ าออ้ม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลวังหนิ อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 682370 1808532 นายอรรถเศรษฐ์ ทองเฉลิม

163 13 วิสาหกจิชุมชนเกษตรไมผ้ลต าบลวังหนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่14 ต าบลวังหนิ อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 690146 1813053 นายสลวย สารแสง

164 14 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านวังไทรงาม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลวังหนิ อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 690058 1812393 นายวิทิต จนัทคุณ

165 15 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชและไมผ้ลนอกฤดูต าบลวังศาล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่4 ต าบลวังศาล อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 694620 1803357 นายสมยศ กองทอง

166 16 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน(ศูนยข์ยาย) ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลวังศาล อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 693748 1801288 นายบัวลอย รักษาพล

167 17 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการเล้ียงไกไ่ข่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต าบลวังศาล อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 679254 1798737 นายวิชัย โพธิ์ร่ืน

168 18 ศูนยเ์รียนรู้ด้านการท าไร่นาสวนผสม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลวังศาล อ าเภอวังโป่ง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 690093 1801299 นายถ้ าทอง จนัทร์ยวง

169 เขาค้อ 1 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต าบลทุง่สมอ อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 716771 1850126 นางยภุาพรรณ แสนบ้าน

170 2 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่11 ต าบลทุง่สมอ อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 717987 1848064 นายพงษ์ศักด์ิ จวนตรง

171 3 ศูนยเ์รียนรู้พันธุ์ขา้วไรชนเผ่าบ้านเล่าลือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 714721 1843437 นายกายสิทธิ์ บ ารุงคีรี

172 4 ไร่กาแฟจา่นรินทร์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลริมสีมว่ง อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 715944 1832013 นายดาบต ารวจนรินทร์ ศรีมรกตมงคล

173 5 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านเกษตรอนิทรีย์ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต าบลริมสีมว่ง อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 714781 1831394 นายสมทบ ด้วงทา

174 6 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลสะเดาะพง อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 708751 1834537 นายจ าเริญ เพชรหมี

175 7 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่2 ต าบลสะเดาะพง อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 713358 1833208 นายธนวัฒน์ คงมา

176 8 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่6 ต าบลหนองแมน่า อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 702055 1832466 นายทวี สุริยา

177 9 ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลหนองแมน่า อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 707132 1835734 นายธวัชชัย พรหมบุญ

178 10 ไร่ทิพยเ์สาวรส-ไร่พริกไทยลุงประมาณ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองแมน่า อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 706545 1835181 นางดวงทิพย ์สายโสภา

179 11 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีดิ่นประจ าต าบลหนองแมน่า ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่9 ต าบลหนองแมน่า อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 703432 1832283 นายทองกาว ยงพฤกษา

180 12 แหล่งเรียนรู้การเล้ียงสัตว์ประเภทไกพ่ืน้เมอืงบ้านร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลหนองแมน่า อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 704280 1840367 นางสังวาล หนองหงอก
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัเพชรบูรณ์

181 13 ไร่สนาม สวนผลไม้ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลหนองแมน่า อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 706909 1835224 นายสนาม ด้วงโป้

182 14 สวนเงาะแมแ่ตงโม บ้านร่มไทร ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต าบลหนองแมน่า อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 703791 1837199 นางไพรวรรณ ช่างค า

183 15 ศูนยเ์ครือขา่ยด้านการประมง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่7 ต าบลหนองแมน่า อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 703834 1835720 นายจกัรินทร์ หว้ยหงษ์ทอง

184 16 สมนุไพรไฮแลนด์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่9 ต าบลเขก็น้อย อ าเภอเขาค้อ จงัหวัดเพชรบูรณ์ 47 710035 1859088 นางสาวิตรี ทรงศิรินันทกลุ
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โซน x y

1 เมืองสุโขทยั 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 4 ต บา้นสวน อ เมืองสุโขทยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่13 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 598642 1887393 นางสาวไพลิน หอมทอง

2 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 8 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมืองสุโขทยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 596894 1881451 นางบญุลือ จิ๋วภู่

3 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 2 ต เมืองเก่า อ เมืองสุโขทยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 577820 1882263 นายอนงค์ อ าพร

4 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 6 เมืองเก่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 581480 1775730 นายนธิกิร รอดมา

5 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ ี3 ต เมืองเก่า อ เมืองสุโขทยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 575421 1882300 นายปญัญาวจัน ์เหมือนเชตุ

6 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 7 ต ปากแคว อ เมืองสุโขทยั ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่7 ต าบลปากแคว อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 586973 1884836 นายรุ่งพันยุทธ ์เสมียนมหาโชต

7 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 2 ต ยางซ้าย อ เมืองสุโขทยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 589662 1877003 นายเปยีน ปญัติ

8 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 10 ต บา้นกล้วย อ เมืองสุโขทยั ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่10 ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 582849 1887471 นายสมจิตร ปิ่นดี

9 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู ่6 ต บา้นหลุม อ เมืองสุโขทยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลบา้นหลุม อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 593219 1878676 นางมารศรี ศรีม่วง

10 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 3 ต าบลตาลเต้ีย อ าเภอเมือง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลตาลเต้ีย อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 594726 1889624 นายสวาท อ่อนเชตุ

11 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 6 ต ปากพระ อ เมืองสุโขทยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลปากพระ อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 589603 1871269 นางสาวประนอม ค าสัตย์

12 12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูท่ี่ 8 ต วงัทองแดง อ เมืองสุโขทยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลวงัทองแดง อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวดัสุโขทยั 47 572061 1894209 นางลภสั อินทรเจือจันทร์

13 บา้นด่านลานหอย 1 การผลิตอ้อยโรงงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลลานหอย อ าเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 0 562013 1861205 นางวาสิฎฐี พรมพา

14 2 ข้าว ไรซ์เบอร่ี ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่4 ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 47 562878 1882937 นายประนอม แตงไทย

15 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลบา้นด่าน อ าเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 47 560502 1881739 นายวชิัย ครุธนี

16 4 ไร่นาสวนผสม (กสิกรรมธรรมชาติ) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลวงัตะคร้อ อ าเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 47 554473 1872133 นายอนสุรณ์ มีบญุ

17 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่12 ต าบลวงัน้ าขาว อ าเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 47 554155 1892188 นางประมวล แสนชัย

18 6 ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดภยั ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลวงัน้ าขาว อ าเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 47 554166 1882485 นายทองเพชร คลังแสง

19 7 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 47 553823 1888141 นายเสรี ผลฟัก

20 8 ศูนย์เรียนรู้การผลิตและขยายมะนาวพันธุ์ตาฮิติ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่3 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 47 550248 1887368 นายอิตติศักด์ิ อินถาวงศ์

21 9 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 47 549713 1888273 นายบญุลือ ผลฟัก

22 10 ข้าวปลอดภยัจากสารพิษแบบครบวงจร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 0 0 0 นายอุทศิ มีเต็ม

23 11 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลวงัลึก อ าเภอบา้นด่านลานหอย จังหวดัสุโขทยั 0 553098 1886950 นายประเสริฐ ศรีสวา่ง

24 คีรีมาศ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่14 ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 47 592418 1860094 นายธเนตร เปรมใจ

25 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 47 586446 1865208 นายเสนอ แจ่มทุ่ง

26 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายต าบลบา้นปอ้ม อ าเภอคีรีมาศ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลบา้นปอ้ม อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 47 581195 1872815 นางสาวสายชล ศรีวงั

27 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลสามพวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 47 584538 1852381 นายด ารงณ์ พรมมี

28 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลศรีคีรีมาศ อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 47 572259 1853927 นางประชุม เพชรประสม

29 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่3 ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 47 578362 1871685 นางศุภนติย์ เวชชาภนินัท์

30 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายต าบลหนองกระด่ิง อ าเภอคีรีมาศ ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลหนองกระด่ิง อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 47 591185 1854352 นายสิทธโิชค รุ่งเรือง

31 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นเนนิพยอม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลหนองกระด่ิง อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 47 587303 1858745 นายสมาน รวบรัด

32 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายต าบลบา้นน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 47 569120 1856161 นายโกมล อินกรัด

33 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เครือข่ายบา้นกวา้ว ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต าบลบา้นน้ าพุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 47 569972 1856210 นายกล โฉมคุ้ม

34 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายต าบลทุ่งยางเมือง อ าเภอคีรีมาศ อืน่ๆ หมูท่ี่3 ต าบลทุ่งยางเมือง อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสุโขทยั 47 587100 1851230 นางสาวพรพิมล ทองเผือก

ล ำดับ อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ที่อยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขำ่ย ศพก.

จังหวัดสุโขทัย
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ล ำดับ อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขำ่ย ศพก.

จังหวัดสุโขทัย

35 กงไกรลาศ 1 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลกง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลกง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 602489 1871254 นายประมาณ ชะอุม้

36 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลบา้นกร่าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 6001397 1874037 นายพรเทพ ฟักต้ัง

37 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไกรกลาง ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่3 ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 0 604780 1877268 นายทองค า เข็มทองค า

38 4 แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวบา้นแปลงกุ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่14 ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 0 0 นายสมศักด์ิ สีบวั

39 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไกรใน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 607127 1887842 นายโกเมศ มุกเพ็ชร

40 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไกรใน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลไกรใน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 603061 1881929 นายจักรกริช บวบมี

41 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลปา่แฝก ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 608823 1869221 นายมลทวทิย์ ดีมาก

42 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลดงเดือย ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่9 ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 610692 1867779 นายกิฎตินนัท ์อัมพะวนั

43 9 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลปา่แฝก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลปา่แฝก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 603082 1876356 นายสุทนิ ทองเอ็ม

44 10 แปลงใหญ่ข้าวต าบลกกแรต ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่5 ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 611906 1880022 นายสายยัน เกิดค า

45 11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลกกแรต ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 607927 1880101 นายนราศักด์ิ ช้างชัย

46 12 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลทา่ฉนวน ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่7 ต าบลทา่ฉนวน อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 597240 1868299 นายกฤษณะ ทองเชือ้

47 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลหนองตูม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองตูม อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 600469 1866099 นางปราย กล่ินหอม

48 14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบา้นใหม่สุขเกษม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลบา้นใหม่สุขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั 47 613354 1874889 นายประครอง ส าอางค์ยอด

49 ศรีสัชนาลัย 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหาดเส้ียว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลหาดเส้ียว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 581209 1938850 นางโชคดี แก้วนอ้ย

50 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลปา่ง้ิว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 588421 1940033 นายภาคิน อินค า

51 3 ศูนย์เรียนร็การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลปา่ง้ิว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลปา่ง้ิว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 585594 1939537 นางพันทพิย์ นมิิตร

52 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลแม่ส า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลแม่ส า อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 569726 1946643 นายชวน เทยีบน้ าอ่าง

53 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลแม่สิน ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่12 ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 574506 1956849 นายสมพงษ์ ปลาปอ๊ก

54 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลบา้นตึก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลบา้นตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 586119 1946645 นายอภวิฒัน ์พงค์พันธ์

55 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหนองอ้อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลหนองอ้อ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 581283 1931623 นางบานเย็น ยังสนทิ

56 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลทา่ชัย ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต าบลทา่ชัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 585081 1923186 นางรัตนาภรณ์ พลชะนะ

57 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลศรีสัชนาลัย ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต าบลศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 583993 1923496 นายนรากร เชยวดัเกาะ

58 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลดงคู่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต าบลดงคู่ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 595891 1938578 นางมาลี คงฤทธิ์

59 11 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 570573 1929851 นางวณิช ประดิษฐ์

60 12 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่2 ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 570573 1929851 นางวณิช ประดิษฐ์

61 13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลสารจิตร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลสารจิตร อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทยั 47 574765 1925493 นายมณเทยีร ชายกลาง

62 ศรีส าโรง 1 ศูนย์สวนพลูต าบลคลองตาล ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่3 ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวดัสุโขทยั 47 นายวรัิตน ์บญุจันทร์

63 2 ไร่เด็กเล่น ( DEKLEN ORGANIC FARM ) ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่9 ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จังหวดัสุโขทยั 47 นายเชาวลิต อยูม่าก

64 3 กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนเทวญัอ านวยวทิย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่11 ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จังหวดัสุโขทยั 47 นายสุรพล มัน่เหมาะ

65 4 วสิาหกิจชุมชนบา้นหว้ยคล้า ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่9 ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จังหวดัสุโขทยั 47 นางยุพิน อินทราช

66 5 สหกรณ์ผู้เล้ียงโคเนือ้ในเขตปฏรูิปที่ดินนาขุนไกร จ ากัด ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวดัสุโขทยั 47 นายประจักร์ ศรีมาลา

67 6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโลโลยีการผลิตข้าวบา้นหนองโสน ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่13 ต าบลเกาะตาเล้ียง อ าเภอศรีส าโรง จังหวดัสุโขทยั 47 นายประทวน เพ่งกิจ

68 7 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผักปลอดภยัจากสารพิษต าบลเกาะตาเล้ียง ศูนย์เรียนรู้พืชผัก หมูท่ี่5 ต าบลเกาะตาเล้ียง อ าเภอศรีส าโรง จังหวดัสุโขทยั 47 นายเปี๊ยก พรมพุก
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บัญชศูีนย์เครือขำ่ย ศพก.

จังหวัดสุโขทัย

69 8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นทุ่งรวงทอง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่9 ต าบลบา้นซ่าน อ าเภอศรีส าโรง จังหวดัสุโขทยั 47 นายนายอุทติย์ อยูเ่ชือ้

70 9 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกร บา้นโคกกระทอื ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่5 ต าบลวงัใหญ่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวดัสุโขทยั 47 นางศิลา โชติสุข

71 10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต าบลราวต้นจันทร์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลราวต้นจันทร์ อ าเภอศรีส าโรง จังหวดัสุโขทยั 47 นายฉันฑ์ สุวรรณนตัย์

72 สวรรคโลก 1 ศูนย์เรียนรู้การปลูกอ้อยปลอดไฟและได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต าบลในเมือง อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั 47 17.3023 99.8686 นายนเรศ แก้วมณี

73 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคลองกระจง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลคลองกระจง อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั 47 592340 1910448 นายสุรินทร์ มะกา

74 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลวงัพิณพาทย์ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่3 ต าบลวงัพิณพาทย์ อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั 47 585838 1918142 นายธรีพล ศรีสวา่ง

75 4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลย่านยาว ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่11 ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั 47 588419 1911094 นายชนะ รอบญุ

76 5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลนาทุ่ง ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลนาทุ่ง อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั 47 17.3115 99.7087 นางบณัฑิตา ข าพิทกัษ์

77 6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลคลองยาง ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่5 ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั 47 596186 1919922 นายด ารงชัย คุ้มศิริ

78 7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเมืองบางยม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่1 ต าบลเมืองบางยม อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั 47 591977 1902056 นายสุพจน ์ทองศิล

79 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลปากน้ า ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่7 ต าบลปากน้ า อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั 47 598155 1908406 นายทองแหลม สุขผดุง

80 9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลเมืองบางขลัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั 47 585838 1918142 นายจ าเนยีร ไขแจ้ง

81 10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหนองกลับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลหนองกลับ อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั 47 581295 1904504 นางอัญชัน ชาวเขียววงษ์

82 11 มะม่วงน้ าดอกไม้ต าบลศรีนคร ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่10 ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวดัสุโขทยั 47 601465 1920970 นายด ารงค์ศักด์ิ คงเดช

83 12 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บา้นศรีนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวดัสุโขทยั 47 605889 1918207 นางณัฐณา รุ่งเรือง

84 13 ศูนย์ข้าวชุมชนศรีนคร ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่5 ต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวดัสุโขทยั 47 604033 1917026 นางฐิติมนกาญจน ์จันทร์ละมูล

85 14 ศูนย์ผักอินทรีย์นครเดิฐ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต าบลนครเดิฐ อ าเภอศรีนคร จังหวดัสุโขทยั 47 600913 1930649 นางสาวสุกัญญา หงอนไก่

86 15 ศูนย์ข้าวบา้นคลองเจริญ ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน หมูท่ี่9 ต าบลน้ าขุม อ าเภอศรีนคร จังหวดัสุโขทยั 47 603206 1924901 นายเรไร สร้อยสุวรรณ

87 16 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม.6 คลองมะพลับ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่ม.6 ต าบลคลองมะพลับ อ าเภอศรีนคร จังหวดัสุโขทยั 47 604488 1915764 นายสมปรารถ ทองพราว

88 17 เกษตรอินทรีย์วถิีไทย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลคลองมะพลับ อ าเภอศรีนคร จังหวดัสุโขทยั 47 604500 1915770 นางกนกอร เดสูงเนนิ

89 18 การปรับปรุงบ ารุงดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน หมูท่ี่8 ต าบลหนองบวั อ าเภอศรีนคร จังหวดัสุโขทยั 47 603266 1909979 นายพิชัย ได้ลาภ

90 ทุ่งเสล่ียม 1 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 572503 1914927 นางพรทพิย์ สุรางค์

91 2 วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสล่ียม ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่2 ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 573146 1912037 นางทองปาน รัตนโชติคุณ

92 3 ศูนย์เรียนรู้ฯการเพาะเหด็นางฟ้า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 572384 1914795 นางงามงอน พุ่มอ่อน

93 4 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางพารา ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น หมูท่ี่7 ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 561504 1925540 นางสาวนงลักษณ์ ม่วงเย็น

94 5 ศูนย์เรียนรู้ฯแปรรูปผลผลิตการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่4 ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 564458 1915880 นายอุดม ล่องกาศ

95 6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต าบลทุ่งเสล่ียม อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 559683 1914246 นางรัชน ีแก้วเกียรติยศ

96 7 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่4 ต าบลทุ่งเสล่ียม อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 559737 1914247 นางทอง ใจกาวนิ

97 8 ศูนย์เรียนรู้ฯเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต าบลทุ่งเสล่ียม อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 561079 1916645 นางสาวชลธ ีหนิเพชร

98 9 ศูนย์เรียนรู้ฯเกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต าบลทุ่งเสล่ียม อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 558965 1914046 นางเสาร์แก้ว ทพิย์ปราบ

99 10 ศูนย์เรียนรู้ฯแปรรูปผลผลิตการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมูท่ี่7 ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 556524 1915912 นางพวงเงิน วงษ์ยอด

100 11 ศูนย์เรียนรู้ฯการเพาะเหด็โคนนอ้ย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 557056 1915999 นายธนเดช คงรัตนว์รรณ

101 12 ศูนย์เรียนรู้การปลูกอินทผาลัม ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล หมูท่ี่15 ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 553017 1916543 นางสาวดัสนยี์ พุฒพันธุ์

102 13 ศูนย์เรียนรู้ฯทอ่งเทยีวเชิงเกษตร ศูนย์ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร หมูท่ี่11 ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 553847 1914178 นายมานพ ตาวงศ์เสน
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โซน x y
ล ำดับ อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนย์เครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ที่อยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนย์เครือขำ่ย ศพก.

จังหวัดสุโขทัย

103 14 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่8 ต าบลเขาแก้วศรีสมบรูณ์ อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 568254 1914856 นายบญุธรรม จันต๊ะวงศ์ทา

104 15 ไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเขาแก้วศรีสมบรูณ์ อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 566762 1916258 นางสุดใจ วงศ์วเิศษ

105 16 ศูนย์การเรียนรู้ ดนยั ฟาร์มเหด็ อืน่ๆ หมูท่ี่11 ต าบลเขาแก้วศรีสมบรูณ์ อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 568119 1914288 นายดนยั ทา้วค าวงั

106 17 ศูนย์เรียนรู้ฯการปลูกกล้วยน้ าวา้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต าบลเขาแก้วศรีสมบรูณ์ อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 567611 1917673 นายพันศักด์ิ กระโจมพล

107 18 ศูนย์เรียนรู้ฯเกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต าบลเขาแก้วศรีสมบรูณ์ อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวดัสุโขทยั 47 566189 1916077 นายสีไล โพธรัิง
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โซน x y

1 เมอืงอทุัยธานี 1 ศพก.น ้าซึม ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต้าบลน ้าซึม อ้าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี 47 613025 1698171 นายสุรจติร กล้่าทวี

2 2 ศพก.ดอนขวาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต้าบลดอนขวาง อ้าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี 47 609940 1705628 นายพิษณุ ประสิทธิกสิกรณ์

3 3 ศพก.เกาะเทโพ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่6 ต้าบลเกาะเทโพ อ้าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี 47 616224 17015052 นายสมสุข เขม็สุวรรณ

4 4 ศพก.ท่าซุง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่5 ต้าบลท่าซุง อ้าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี 47 615687 1693030 นางวันเพ็ญ นาทอง

5 5 ศพก.ต้าบลหนองไผ่แบน ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต้าบลหนองไผ่แบน อ้าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี 47 609953 1706132 นางสุมาลี ภูเ่กตุ

6 6 ศพก.ต้าบลทุง่ใหญ่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต้าบลทุง่ใหญ่ อ้าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี 47 605201 1711118 นางฉลวย สมคัรเกษตรกจิ

7 7 ศพก.ต้าบลเนินแจง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่6 ต้าบลเนินแจง อ้าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี 47 611871 1708326 นางสมพิศ สีแตง

8 ทัพทัน 1 ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาทีดิ่น ศูนยเ์รียนรู้ด้านการจดัการดิน หมูท่ี่7 ต้าบลทัพทัน อ้าเภอทัพทัน จงัหวัดอทุัยธานี 47 597007 1709494 นายชม บุญกมติุ

9 2 วสช.เลี ยงกระบือทัพทัน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต้าบลทัพทัน อ้าเภอทัพทัน จงัหวัดอทุัยธานี 47 592657 1711338 นายมนัส คันศร

10 3 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต้าบลเขาขี ฝอย อ้าเภอทัพทัน จงัหวัดอทุัยธานี 47 601049 1711813 นายชลอ ประสาทเขตรการ

11 4 ศพก.ต.หนองหญ้าปล้อง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอทัพทัน จงัหวัดอทุัยธานี 47 597293 1714857 นายวน ทองมว่ง

12 5 ศพก.ต.โคกหมอ้ หมูท่ี ่2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต้าบลโคกหมอ้ อ้าเภอทัพทัน จงัหวัดอทุัยธานี 47 598366 1720064 นางสายชล ทองสุข

13 6 ศพก.ต.หนองยายดา ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต้าบลหนองยายดา อ้าเภอทัพทัน จงัหวัดอทุัยธานี 47 594794 1717161 นายเดช กลัดสี

14 7 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต้าบลหนองกลางดง อ้าเภอทัพทัน จงัหวัดอทุัยธานี 47 588041 1709491 นายวินัย นันทโกมล

15 8 youngsmartfamer ศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน หมูท่ี่10 ต้าบลหนองกระทุม่ อ้าเภอทัพทัน จงัหวัดอทุัยธานี 47 582443 1715362 นายนายสุทัศน์ ช้านิเขตรการ

16 9 เลี ยงกระบือ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่3 ต้าบลหนองสระ อ้าเภอทัพทัน จงัหวัดอทุัยธานี 47 586916 1709990 นางสายทอง โรจนพรรณ

17 10 วสช.มะมว่งแปลงใหญ่ต้าบลตลุกดู่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่15 ต้าบลตลุกดู่ อ้าเภอทัพทัน จงัหวัดอทุัยธานี 47 570052 1713297 นายไพรวรรณ์ แววมะบุตร

18 11 ศพก.เครือขา่ยด้านปศุสัตว์ ต.ตลุกดู่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต้าบลตลุกดู่ อ้าเภอทัพทัน จงัหวัดอทุัยธานี 47 583753 1706777 นายช้านาญ เรืองพิจติร

19 สว่างอารมณ์ 1 สว่างอารมณ์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่10 ต้าบลสว่างอารมณ์ อ้าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอทุัยธานี 47 589005 1720657 นางสุดใจ จฬุมสิุก

20 2 สว่างอารมณ์ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่3 ต้าบลสว่างอารมณ์ อ้าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอทุัยธานี 47 592704 1721131 นายสุจนิต์ เหล่ารอด

21 3 ศูนยเ์รียนรู้การเลี ยงเป็ดไขอ่ารมณ์ดี ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่4 ต้าบลสว่างอารมณ์ อ้าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอทุัยธานี 47 591076 1721771 นางพยงุ ธีระวุฒิ

22 4 หนองหลวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต้าบลหนองหลวง อ้าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอทุัยธานี 47 597317 1728183 นายทิม วาโฉม

23 5 พลวงสองนาง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต้าบลพลวงสองนาง อ้าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอทุัยธานี 47 582378 1718102 นางลมยั พุม่กล่ิน

24 6 พลวงสองนาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต้าบลพลวงสองนาง อ้าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอทุัยธานี 47 581615 1721090 นายสวง ชาญสาริการ

25 7 พลวงสองนาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต้าบลพลวงสองนาง อ้าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอทุัยธานี 47 582969 1720379 นายณรงค์ชัย เชื อกสิการ

26 8 ไผ่เขยีว ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่9 ต้าบลไผ่เขยีว อ้าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอทุัยธานี 47 576282 1730928 นางมยลีุ ตะเกิ งผล

27 9 บ่อยาง ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่7 ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอทุัยธานี 47 587980 1724981 นายประดิษฐ์ เชมน้เขตรกจิ

28 10 บ่อยาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่10 ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอทุัยธานี 47 578565 1724308 นายประเสริฐ แยม้ปะกาแดง

29 หนองฉาง 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต้าบลหนองฉาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่7 ต้าบลหนองฉาง อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 591200 1703344 นายศักด์ิ นิโครถะ

30 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต้าบลหนองยาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่2 ต้าบลหนองยาง อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 590536 1695993 นายสาคร อ้าภา

ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่
พิกัด

ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัอุทัยธำนี
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัอุทัยธำนี

31 3 ศพก.เครือขา่ยกระบืือแปลงใหญ่บ้านหนองจกิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่7 ต้าบลหนองยาง อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 589053 1697825 นายเกรียงศักด์ิ จนัพาพาด

32 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรบ้านหนองขนุทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต้าบลหนองนางนวล อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 592746 1693673 นายบ้ารุง วงษ์ปาน

33 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรบ้านหนองมะกอก ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต้าบลหนองนางนวล อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 590898 1694560 นายรพีรัฐ ถริะการ

34 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรบ้านหว้ยไผ่ขยุ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต้าบลหนองนางนวล อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 593250 1693839 นายสมศักด์ิ เทียนล้า

35 7 ศพก.เครือขา่ยพัฒนาพันธุ์กระบือ บ้านทุง่มะขามหวาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่6 ต้าบลหนองนางนวล อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 589053 1697825 นายจกัรกริสน์ แกว้มะณี

36 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต้าบลหนองสรวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่4 ต้าบลหนองสรวง อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 585929 1697933 นายอ้านวย เจนเขตการณ์

37 9 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต้าบลบ้านเกา่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่3 ต้าบลบ้านเกา่ อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 574429 1703348 นายวิเชียร บูรณพันธ์

38 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต้าบลอทุัยเกา่ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต้าบลอทุัยเกา่ อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 585169 1702336 นายอดุลย ์บุญตา

39 11 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต้าบลทุง่โพ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่8 ต้าบลทุง่โพ อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 582657 1697098 นายสาคร ปากเกล็ด

40 12 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรบ้านเด่นรัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต้าบลทุง่โพ อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 584508 1699434 นายวันชัย ชีวระ

41 13 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต้าบลทุง่พง ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่9 ต้าบลทุง่พง อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 587290 1700183 นายกร ชูช่วย

42 14 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรบ้านเขาปลาร้า ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต้าบลเขาบางแกรก อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 569995 1696363 นายธนยศ จนัทร์ประทักษ์

43 15 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านคลองตะเคียนเตี ย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต้าบลเขากวางทอง อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 572175 1699857 นายสามารถ ระจติร์

44 16 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต้าบลเขากวางทอง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต้าบลเขากวางทอง อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 576078 1703987 นางจ้าเนียร ชูช่วย

45 17 ศพก.เครือขา่ยอนุรักษ์กระบือบ้านวังตอยาง ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่5 ต้าบลเขากวางทอง อ้าเภอหนองฉาง จงัหวัดอทุัยธานี 47 577443 1704420 นายมนัส เอีย่มมา

46 หนองขาหยา่ง 1 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต้าบลหนองขาหยา่ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต้าบลหนองขาหยา่ง อ้าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวัดอทุัยธานี 47 599071 1694957 นายประสิทธิ์ นันทารมย์

47 2 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต้าบลหนองไผ่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวัดอทุัยธานี 47 597360 1698905 นายชลอ บูรณสมภพ

48 3 ศูนยบ์่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวัดอทุัยธานี 47 595939 1697536 นายศศเศรษฐโชค ตามพระหตัถิ์

49 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต้าบลดอนกลอย ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต้าบลดอนกลอย อ้าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวัดอทุัยธานี 47 598257 1701015 นายณัชญ์ชนน ชาญบัณฑิต

50 5 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต้าบลหว้ยรอบ ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่2 ต้าบลหว้ยรอบ อ้าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวัดอทุัยธานี 47 597655 1701545 นายธานี อาจหรัิญ

51 6 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต้าบลทุง่พึง่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต้าบลทุง่พึง่ อ้าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวัดอทุัยธานี 47 596469 1703531 นางอจัฉรา กลัดเปีย

52 7 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต้าบลท่าโพ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต้าบลท่าโพ อ้าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวัดอทุัยธานี 47 6060682 1700161 นายสุเทพ จงกสิกจิ

53 8 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต้าบลหมกแถว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต้าบลหมกแถว อ้าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวัดอทุัยธานี 47 607557 1697119 นายบุญเลิศ นุน่งาม

54 9 ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชนต้าบลหลุมเขา้ ศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมูท่ี่4 ต้าบลหลุมเขา้ อ้าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวัดอทุัยธานี 47 604635 1602033 นางสาววราพร ดิสะมนิท์

55 10 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือขา่ยต้าบลดงขวาง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต้าบลดงขวาง อ้าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวัดอทุัยธานี 47 597259 1692898 นายพัลลภ แขง็สาริกจิ

56 บ้านไร่ 1 ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลบ้านไร่ ศูนยจ์ดัการดินปุย๋ชุมชน (ศดปช.) หมูท่ี่2 ต้าบลบ้านไร่ อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 553385 1665127 นายเสวียง ตาค้ามา

57 2 ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลทัพหลวง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่12 ต้าบลทัพหลวง อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 566455 1660092 นายสุริวงค์ แหว้เพชร

58 3 ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลหว้ยแหง้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต้าบลหว้ยแหง้ อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 562808 1678601 นายค้ารณ สุรารักษ์

59 4 ศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านหมอ่นไหม ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่2 ต้าบลหว้ยแหง้ อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 557638 1720719 นางทองลี  คณฑา

60 5 ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลคอกควาย ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต้าบลคอกควาย อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 552117 1679074 นายสุริขติร สุวรรณ์
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โซน x y
ล ำดบั อ ำเภอ ที่ ชือ่ศูนยเ์ครือขำ่ย ประเภทศูนย์ ทีอ่ยู่

พิกัด
ชือ่เกษตรกร

บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัอุทัยธำนี

61 6 ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลวังหนิ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่1 ต้าบลวังหนิ อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 4580840 1691287 นายกล้าณรงค์ ทองแกว้

62 7 ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลเมอืงการุ้ง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต้าบลเมอืงการุ้ง อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 574585 1682615 นายนพอนันต์ พิลายทุธ

63 8 ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลแกน่มะกรูด ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่1 ต้าบลแกน่มะกรูด อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 541459 1671672 นายอว้น คลองวะ

64 9 ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลหชู้าง ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่10 ต้าบลหชู้าง อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 568440 1672419 นายสมจติร ดาราโพธิ์

65 10 ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลบ้านบึง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต้าบลบ้านบึง อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 560533 16654363 นายธนู เทียนเจริญ

66 11
ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลบ้านใหม่

คลองเคียน
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต้าบลบ้านใหมค่ลองเคียน อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 5746742 1685186 นายชูชาติ เหล่าอนิทร์

67 12
ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลหนองบ่ม

กล้วย
ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่1 ต้าบลหนองบ่มกล้วย อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 583232 1668451 นายสมพร สายแวว

68 13 ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลเจา้วัด ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่4 ต้าบลเจา้วัด อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 552002 1677354 นายสังวาลย ์ฤทธิ์ส้าแดง

69 14 ศูนยเ์ครือขา่ยของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้าบลเจา้วัด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่5 ต้าบลเจา้วัด อ้าเภอบ้านไร่ จงัหวัดอทุัยธานี 47 549314 1672258 นางสาวศิริวิมล พุฒศิริ

70 ลานสัก 1 เครือขา่ยเกษตรผสมผสาน ซ.7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต้าบลลานสัก อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 554109 1718734 นางสาวกมลวรรณ สุทธิธรรม

71 2 เครือขา่ยเกษตรอนิทรีย ์ซ.7 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่7 ต้าบลลานสัก อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 554613 1718694 นายอดุม ชาลีนิวัฒน์

72 3 เครือขา่ยสวนวนเกษตร ซ.4 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต้าบลลานสัก อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 552734 1719909 นายแสนสุข ป้องสนาม

73 4 เกษตรทฤษฎใีหม่ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่3 ต้าบลลานสัก อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 557126 1713358 นายมาโนช จนัทฤกษ์

74 5 การปลูกหมอ่นเลี ยงไหม ศูนยเ์รียนรู้ด้านหมอ่นไหม หมูท่ี่6 ต้าบลลานสัก อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 555615 1720653 นายถานรรดร ลีแกว้

75 6 ออ้ยโรงงาน ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่10 ต้าบลประดู่ยนื อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 571969 1708207 นายจอม ศรีเมอืง

76 7 ขา้วอนิทรียต้์าบลป่าออ้ ศูนยเ์รียนรู้ด้านขา้ว / ศูนยข์า้วชุมชน หมูท่ี่5 ต้าบลป่าออ้ อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 558873 1702907 นายมงักร ฟืน้พงษ์พัฒน์

77 8 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต้าบลป่าออ้ อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 556326 1708140 นายสมเศียร โพธ์สันทัด

78 9 มนัส้าปะหลัง ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่7 ต้าบลป่าออ้ อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 555946 1701366 นายสัมพันธ์ แกว้เกดิ

79 10 พืชผักเกษตรปลอดภยัต้าบลระบ้า ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต้าบลระบ้า อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 553031 1718198 นางสาวสมพร พวงล้าไย

80 11 เศรษฐกจิพอเพียงแบบยัง่ยนื ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่12 ต้าบลระบ้า อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 551022 1706536 นายสุชาติ น้อยเขยีว

81 12 เกษตรผสมผสานอริโยทัย ช.6 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่8 ต้าบลระบ้า อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 552280 1717625 นางสุริยาพร บุตรพรหม

82 13 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่19 ต้าบลระบ้า อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 549537 1720351 นายบุญเลิศ เทียนช้าง

83 14 เกษตรผสมผสาน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่2 ต้าบลน ้ารอบ อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 565026 1712679 นางเฉลียว วัฒนธรรม

84 15 ไมผ้ลเพือ่การส่งออก (มะมว่ง) ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่3 ต้าบลทุง่นางาม อ้าเภอลานสัก จงัหวัดอทุัยธานี 47 566904 170097 นายไพศาล จนัจนิดา

85 หว้ยคต 1 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต้าบลสุขฤทัย อ้าเภอหว้ยคต จงัหวัดอทุัยธานี 47 566025 1686126 นาย จกัรพันธุ์ รอดออ่ง

86 2 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอพียง ศูนยเ์รียนรู้ด้านประมง หมูท่ี่10 ต้าบลสุขฤทัย อ้าเภอหว้ยคต จงัหวัดอทุัยธานี 47 571912 1691598 นายจ้าเริญ ศุภวาร

87 3 วสช.แปลงใหญ่มนัส้าปะหลังบ้านหนองผักแพว ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่5 ต้าบลทองหลาง อ้าเภอหว้ยคต จงัหวัดอทุัยธานี 47 557647 1699815 นายอดุมศักด์ิ เหมน่มี

88 4 เศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่4 ต้าบลทองหลาง อ้าเภอหว้ยคต จงัหวัดอทุัยธานี 47 561567 1697548 นายจ้ารัส แกว้การไร่

89 5 สวนไมผ้ล ศูนยเ์รียนรู้ด้านไมผ้ล หมูท่ี่7 ต้าบลทองหลาง อ้าเภอหว้ยคต จงัหวัดอทุัยธานี 47 558780 1684622 นายนพชัย โสภา
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บัญชศูีนยเ์ครือขำ่ย ศพก.

จงัหวดัอุทัยธำนี

90 6 ศูนยเ์รียนรู้เครือขา่ยด้านปศุสัตว์ ศูนยเ์รียนรู้ด้านปศุสัตว์ หมูท่ี่2 ต้าบลทองหลาง อ้าเภอหว้ยคต จงัหวัดอทุัยธานี 47 557328 1697475 นาย รส ค้าลี

91 7 กลุ่มแปลงใหญ่มนัส้าปะหลังป่าบัว ศูนยเ์รียนรู้ด้านพืชไร่ หมูท่ี่6 ต้าบลทองหลาง อ้าเภอหว้ยคต จงัหวัดอทุัยธานี 47 563151 1695038 นางบุญท้า สุนนชัย

92 8 แปลงใหญ่พืชผักทองหลาง ศูนยเ์รียนรู้พืชผัก หมูท่ี่4 ต้าบลทองหลาง อ้าเภอหว้ยคต จงัหวัดอทุัยธานี 47 560562 1697485 นายวิเชียร สากลุา

93 9 ศูนยเ์กษตรกรรมยัง่ยนืหว้ยคต ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่6 ต้าบลหว้ยคต อ้าเภอหว้ยคต จงัหวัดอทุัยธานี 47 564888 1692827 นายอรุณ กวาสมบุญ

94 10 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่10 ต้าบลหว้ยคต อ้าเภอหว้ยคต จงัหวัดอทุัยธานี 47 562006 1683042 นายทวีป บัวเทศ

95 11 ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง/เกษตรทฤษฎใีหม่/เกษตรผสมผสาน หมูท่ี่1 ต้าบลหว้ยคต อ้าเภอหว้ยคต จงัหวัดอทุัยธานี 47 559308 1686076 นางมลฤทัยวรรณ ดีเทียน

119






