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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต.......3.........

อําเภอ ตําบล หมูบาน พิกัด ถั่วพรา

บานเขวา บานเขวา ม.17,12,1 ปอเทือง,ถั่วพุม 380
บานเขวา ตลาดแรง ม.6,11,1,3,17,14 ถั่วพรา,ปอเทือง,ถั่วพุม 1,585 1000

บานเขวา ภูแลนคา ม.2 ถั่วพรา 150 1200

บานเขวา ลุมลําชี ม.13 ปอเทือง 240

บานเขวา โนนแดง ม.6,1.9 ปอเทือง,ถั่วพุม 900

บานเขวา ชีบน ม.1 ถั่วพุม 90

หนองบัวแดง คูเมือง ม.10,2,7 ถั่วพรา,ปอเทือง 285 1000

หนองบัวแดง ถ้ําวัวแดง ม.11,12,6,10,3 ถั่วพรา 468.75 3750

หนองบัวแดง หนองบัวแดง ม.3,17 ถั่วพรา,ปอเทือง,ถั่วพุม 172.50 100

หนองบัวแดง กุดชุมแสง ม.7,5,9,12,4,16,6,14 ถั่วพรา,ปอเทือง,ถั่วพุม 607.50 700

หนองบัวแดง นางแดด ม.10,7 ถั่วพรา,ปอเทือง 258.75 150

หนองบัวแดง หนองแวง ม.20,13,12,10,11 ถั่วพรา,ปอเทือง,ถั่วพุม 436.25 50

หนองบัวแดง วังชมภู ม.3 ถั่วพรา 62.50 500

ภักดีชุมพล แหลมทอง ม.5 ถั่วพรา 125 1000

ภักดีชุมพล บานเจียง  ม. 2,4,7 ถั่วพรา,ปอเทือง 535 3000

ภักดีชุมพล เจาทอง ม.3 ถั่วพรา,ถั่วพุม 26.25 50

คอนสาร ทุงนาเลา  ม. 1,2 ถั่วพรา,ถั่วพุม 82.50 500

คอนสาร ดงบัง  ม. 9,4 ปอเทือง 400

กิจกรรมหลัก      :  สงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย

เปาหมาย (ไร)

 - สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน

สถานีพัฒนาที่ดิน
สถานที่ดําเนินการ

ชนิดเมล็ดพันธุ (ระบ)ุ



อําเภอ ตําบล หมูบาน พิกัด ถั่วพรา
เปาหมาย (ไร)สถานีพัฒนาที่ดิน

สถานที่ดําเนินการ
ชนิดเมล็ดพันธุ (ระบ)ุ

คอนสาร หวยยาง  ม. 3 ปอเทือง 200

คอนสาร คอนสาร  ม.2 ปอเทือง 200

คอนสาร โนนคูณ  ม.5 ปอเทือง 230

ภูเขียว โอโล ม.8 ถั่วพรา 212.50 100

ภูเขียว ผักปง ม.1 ปอเทือง 200

เกษตรสมบูรณ หนองขา ม.7 ถั่วพรา,ปอเทือง,ถั่วพุม 1,500 6000

เกษตรสมบูรณ บานเปา ม.6 ถั่วพรา 125 1000

เกษตรสมบูรณ สระโพนทอง ม.10 ถั่วพรา 375 3000

เกษตรสมบูรณ บานบัว ม.9,8,1 ถั่วพรา,ถั่วพุม 1,025 5000

เกษตรสมบูรณ บานเดื่อ ม.8,16 ถั่วพุม 1,200

เมือง กุดตุม ม.14,4,6,2,19,7,8,15,5,13,17,18,10,1 ถั่วพรา,ปอเทือง,ถั่วพุม 1,985 5400

เมือง นาเสียว ม.1,5,9,10,11 ถั่วพรา,ปอเทือง 297.50 300

เมือง หนองไผ ม.4,2,9 ถั่วพรา,ถั่วพุม 450 400

เมือง โพนทอง ม.2 ถั่วพรา 12.50 100

เมือง บานเลา ม.7 ถั่วพรา 12.50 100

เมือง หวยตอน ม.10,5,6,4,1 ถั่วพรา,ปอเทือง 197.50 700

เมือง ในเมือง ม.12,2.9,7,13 ถั่วพรา,ถั่วพุม 141.25 1,050

เมือง รอบเมือง ม2,3 ปอเทือง 30

เมือง นาฝาย ม.14,17,10,2,19,18 ถั่วพรา,ปอเทือง,ถั่วพุม 752.50 3300

เมือง ทาหินโงม ม.3,6 ถั่วพรา 50 400

เมือง บุงคลา ม.1 ปอเทือง 10

เมือง หวยบง ม.9 ปอเทือง 40

เมือง โคกสูง ม.1 ปอเทือง,ถั่วพุม 430



อําเภอ ตําบล หมูบาน พิกัด ถั่วพรา
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เมือง ชีลอง ม.16,17 ปอเทือง,ถั่วพุม 20

เมือง บานคาย ม.1 ถั่วพุม 20

คอนสวรรค บานโสก ม.11 ,5 ถั่วพรา,ปอเทือง 368.75 150

คอนสวรรค หนองขาม ม.9,7,8 ถั่วพรา 306.25 850

คอนสวรรค คอนสวรรค ม.4,5 ถั่วพรา 207.50 1500

คอนสวรรค โคกมั่งงอย ม. 13 ถั่วพรา,ปอเทือง 32.50 100

คอนสวรรค ศรีสําราญ ม.6 ปอเทือง 20

คอนสวรรค ชองสามหมอ ม.8 ปอเทือง 40

คอนสวรรค ยางหวาย ม.4,9 ปอเทือง 200

แกงครอ หนองสังข ม.14,5 ปอเทือง 20

แกงครอ หนองไผ ม.1 ปอเทือง 30

แกงครอ โคกกุง ม.11,1,13 ปอเทือง,ถั่วพุม 620

บําเหน็จณรงค บานชวน ม.5,1,11,14 ถั่วพรา,ปอเทือง,ถั่วพุม 667.50 300

บําเหน็จณรงค โคกเพชรพัฒนา ม.5 ถั่วพุม 160

บําเหน็จณรงค หัวทะเล ม.11,9,10 ถั่วพุม 240

บําเหน็จณรงค โคกเริงรมย ม.5 ถั่วพุม 10

บําเหน็จณรงค บานตาล ม.2,4,12 ถั่วพุม 260

ซับใหญ ตะโกทอง ม.4,6,11,9,10 ถั่วพรา,ถั่วพุม 736.25 50

ซับใหญ ซับใหญ ม.3,12 ถั่วพรา,ปอเทือง,ถั่วพุม 228.75 150

ซับใหญ ทากูบ ม.8,5,12,2 ปอเทือง,ถั่วพุม 420

เนินสงา กะฮาด ม.6 ถั่วพุม 100

เนินสงา หนองฉิม ม.12,9 ถั่วพรา,ปอเทือง,ถั่วพุม 326.25 50

เนินสงา รังงาม ม.7 ถั่วพรา,ถั่วพุม 345 1000
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เนินสงา ตาเนิน ม.1,14,12,11,10 ถั่วพุม 1,040

จัตุรัส หนองบัวบาน ม.10 ถั่วพรา,ถั่วพุม 205 200

จัตุรัส บานกอก ม.10,11,2 ถั่วพรา,ปอเทือง,ถั่วพุม 476.25 50

จัตุรัส กุดน้ําใส ม.7,2 ถั่วพรา,ถั่วพุม 36.25 50

จัตุรัส สมปอย ม.9,4 ถั่วพรา,ถั่วพุม 436.25 50

จัตุรัส หนองบัวโคก ม.11 ปอเทือง 400

จัตุรัส ละหาน ม.2,7 ถั่วพุม 440

จัตุรัส บานขาม ม.11 ถั่วพุม 220

หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ม.1 ถั่วพรา,ถั่วพุม 343.75 350

หนองบัวระเหว วังตะเฆ ม.1 ถั่วพรา,ถั่วพุม 116.25 50

หนองบัวระเหว โคกสะอาด ม.6 ถั่วพรา,ถั่วพุม 212.50 100

หนองบัวระเหว โสกปลาดุก ม.4 ถั่วพรา,ถั่วพุม 412.50 100

หนองบัวระเหว หวยแย ม14 ถั่วพรา,ถั่วพุม 218.75 150

เทพสถิต หวยยายจิ๋ว ม.20,2 ถั่วพรา,ถั่วพุม 228.75 150

เทพสถิต นายางกลัก ม.2 ถั่วพรา,ถั่วพุม 206.25 50

เทพสถิต บานไร ม.5 ถั่วพรา,ถั่วพุม 525 200

เทพสถิต วะตะแบก ม.6 ปอเทือง,ถั่วพุม 30

เทพสถิต โปงนก ม.8 ถั่วพุม 80

27,488               รวมทั้งสิ้น
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