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แผนงานปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร

กิจกรรมหลัก  :   ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมยอย   :    ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต......3

ที่อยูของหมอดินอาสา 

(เลขที่บาน/ถนน/หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) จุดเรียนรู (ระบุดาน)

จํานวนผู

เขาเยี่ยม

ชม
* 

 
ชัยภูมิ นายโกมิน    สุนา 50 ม.2 บานทาศาลา  ต.บานตาล  อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ E 1712856 1. จุดเรียนดานเพิ่มผลผลิตขาวโดยใชปุยอินทรีย

N796884 2. จุดเรียนดานหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา

นายสุดตา  เนียนกุงกัง 43 ม.6 บานปกคงคา ต.หนองนาแซง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ E1738926 1. จุดเรียนดานการใชปุยอินทรียประยุกต

N 180043 2. จุดเรียนดานการผลิตปุยหมัก

3. จุดเรียนรูดานการอนุรักษดินและน้ําดวยหญาแฝก

นางมณฑา   ลีลาศ                                                      35  ม. 6 บานรองแสนคํา    ต.บานเปา  อ.เกษตรสมบูรณ               E 1815697 1.จุดเรียนดานการปรับปรุงบํารุงดินดวยพืชปุยสด

 จ.ชัยภูมิ N 820208 2.จุดเรียนดานการไถกลบตอซัง

3.จุดเรียนดานการผลิตปุยอินทรียน้ํา

นายอุทัย  ลาภเกิด ม.7 บานทาแตง   ต.กุดน้ําใส   อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ E 1730904 1. จุดเรียนรูการไถกลบตอซัง

N 793807 2. จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก

100

100

ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

สถานี

พัฒนา

ที่ดิน

พิกัด

กิจกรรมที่ดําเนินการ

100
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ที่อยูของหมอดินอาสา 

(เลขที่บาน/ถนน/หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) จุดเรียนรู (ระบุดาน)

จํานวนผู

เขาเยี่ยม

ชม
* 

 

ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

สถานี

พัฒนา

ที่ดิน

พิกัด

กิจกรรมที่ดําเนินการ

3. จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4.  จุดเรียนรูการใชสารอินทรียทดแทนการใชสารเคมี

5. จุดเรียนการผลิตน้ําหมักสมุนไพร

นายประมวล  ตรีสองเมือง 259    บ.โคกกุงพัฒนา  ม.10 ต.โคกกุง   อ.แกงครอ E 1785976 1.  จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก

  จ.ชัยภูมิ N 197685 2. จุดเรียนรูการผลิตน้ําหมักสมุนไพร

3. จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4.จุดเรียนการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

นายสงคราม  ดื่มโชค 205    บ.โนนโพธิ์     ม.6  ต.คอนสวรรค E 213460 1.  จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก

อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ N 1760669 2.  จุดเรียนรูการผลิตน้ําหมักสมุนไพร

3.  จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4. จุดเรียนการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

นายหลวง  ถูระพี 175 ม.12 บานนายายชี  ต.นางแดด E 765569 1. จุดเรียนดานการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ N 1796902

นายบุญหลาย  ประกิจ 71 ม.8 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว 1.  จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก

E 796409 2. จุดเรียนรูการผลิตน้ําหมักสมุนไพร 100

N 1743447 3. จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4.จุดเรียนการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

100

100

100

100
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ที่อยูของหมอดินอาสา 

(เลขที่บาน/ถนน/หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) จุดเรียนรู (ระบุดาน)

จํานวนผู

เขาเยี่ยม

ชม
* 

 

ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

สถานี

พัฒนา

ที่ดิน

พิกัด

กิจกรรมที่ดําเนินการ

นายเจริญ  ปนทอง 134 ม.5 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล E 753226 1.  จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก

N 1746551 2. จุดเรียนรูการผลิตน้ําหมักสมุนไพร

3. จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4.จุดเรียนการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

นายบุญพจน  เชื้อเจริญ 32 ม.10 ต.ลุมลําชี อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ E 800986 1.  จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก

N 1765627 2. จุดเรียนรูการผลิตน้ําหมักสมุนไพร 100

3. จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4.จุดเรียนการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

นายบุญเรือง  ชัยมีแรง  ม.4 บ.หวยเจริญผล ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ  - 1.  จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก

 - 2. จุดเรียนรูการผลิตน้ําหมักสมุนไพร 100

3. จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4.จุดเรียนการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

นายมนตรี  บรรหาร 414 ม.8 บ.ซับมงคล ต.โปงนก อ.เทพสถิต  - 1.  จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก

 - 2. จุดเรียนรูการผลิตน้ําหมักสมุนไพร 100

3. จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4.จุดเรียนการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

นายเบา  ชัยบุรัมย ม.7 บ.ดอนเปา ต.รังงาม อ.เนินสงา E 817036 1.  จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก
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ที่อยูของหมอดินอาสา 

(เลขที่บาน/ถนน/หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) จุดเรียนรู (ระบุดาน)

จํานวนผู

เขาเยี่ยม

ชม
* 

 

ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

สถานี

พัฒนา

ที่ดิน

พิกัด

กิจกรรมที่ดําเนินการ

N 1709044 2. จุดเรียนรูการผลิตน้ําหมักสมุนไพร 100

3. จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4.จุดเรียนการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

นายบุญทา  บัวภา 293 ม.6 บ.หนองกุงเกา ต.กวางโจน อ.ภูเขียว E 201097 1.  จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก

N 1798868 2. จุดเรียนรูการผลิตน้ําหมักสมุนไพร 100

3. จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4.จุดเรียนการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

นายอวยชัย  นาไพรวัน 15 ม.3 บ.หวยขี้ตม ต.ทุงพระ อ.คอนสาร E 809343 1.  จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก

N 1839939 2. จุดเรียนรูการผลิตน้ําหมักสมุนไพร 100

3. จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4.จุดเรียนการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

นายบุญจันทร  มาบานโลง 33 ม.7 บ.ถนนกลาง ต.สระพัง อ.บานแทน E 223618 1.  จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมัก

N 1816631 2. จุดเรียนรูการผลิตน้ําหมักสมุนไพร 100

3. จุดเรียนรูการผลิตปุยหมัก

4.จุดเรียนการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด

หมายเหตุ  :   * จํานวนเกษตรกรและผูสนใจที่เขาเยี่ยมชมและรับบริการความรู/ปจจัยการผลิตจากศูนยเรียนรูฯ   100 คน / ศูนย
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