. . 2565
.
1

ที่

อาเภอ

รวมกลุ่ม
เป้าหมาย

6 - 10

สถานทีฝ
่ ึกอบรม

2564

สถานทีฝ
่ ึกปฏิบัติฯ

รายชือ
่ ครูพาทา

ทั้งสิ้น

1

แก้งสนามนาง

9

ห้องประชุมทีว่ ่าการ

บ้านหนองขามนาดี ม.5 ต.แก้งสนาม

อาเภอแก้งสนามนาง

นาง

ณ ศูนย์เร ียนรูร้ ะดับ
2

ขามทะเลสอ

15

อาเภอ บ้านโตนด ม.3
ต.พันดุง

3

ประทาย

29

คง

25

ครบุร ี

17

6

จักราช

15

7

8

เฉลิมพระเกียรติ

พิมาย

11

29

อาเภอประทาย

ตะหนิน หมู่ที่ 5 ตาบลหนองค่าย

อาเภอ บ้านหนองสมอ

โชคชัย

21

หนองสมอ ม.14 ต.เมืองคง
แปลงของครัวเร ือน บ้านหนองรังกา

แชะ อ.ครบุร ี

ม.5

ห้องประชุมทีว่ ่าการ

แปลงของครัวเร ือน บ้านน้าซับ ม.11

อาเภอจักราช

ต.จักราช อ.จักราช

ห้องประชุมทีว่ ่าการ

ศูนย์เร ียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวน

อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

ลุงแผ้ว ม. ๓ ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระ

ต.ครบุร ีใต้ อ.ครบุร ี

เกียรติ จ.นครราชสีมา

ห้องประชุมศูนย์

ศูนย์เร ียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

ประสานงาน อบจ.

บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗ ต.นิคมฯ

ประจาอาเภอพิมาย

อ.พิมาย

27

หนองกระทุม
่ หมู่ที่ 3

ใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ตาบลท่าเยีย
่ ม

บ้านหนองกระทุม
่ หมู่ที่ 3 ตาบลท่า

คณะกรรมการพัฒนา
สตร ีอาเภอด่านขุนทด

(095-6100656)

(090-8244615)

(081-8779939)

(086-165127)

พัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎี

ห้องประชุม
ด่านขุนทด

(086-4262935)

ณ ศูนย์
้ ื้นทีต
่ ้นแบบการ
ู การเร ียนรูพ

เยีย
่ ม
10

(092-6989233)

ณ ศูนย์เร ียนรูร้ ะดับอาเภอ บ้าน

ห้องประชุม อบต.แชะ ต.

ศาลาประชาคมบ้าน
9

โตนด ม. 3 ต.พันดุง

ศูนย์เร ียนรูร้ ะดับอาเภอ บ้านดอน

ม.14 ต.เมืองคง
5

ณ ศูนย์เร ียนรูร้ ะดับอาเภอ บ้าน

ห้องประชุมทีว่ ่าการ

ณ ศูนย์เร ียนรูร้ ะดับ
4

(087-0504041)

บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ตาบลหนองไทร

(081-4450565)

. . 2565
.
1

ที่

อาเภอ

รวมกลุ่ม
เป้าหมาย

สถานทีฝ
่ ึกอบรม

ทั้งสิ้น

11

12

เทพารักษ์

โนนแดง

9

33

สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอเทพารักษ์

เมืองนครราชสีมา

21

โนนไทย

21

โนนสูง

17

บัวใหญ่

25

สานักตะคร้อ

โนนแดง

โนนตาเถร

ห้องประชุมทีว่ ่าการ
อาเภอโนนไทย

พอเพียงบ้านโนนลาว
หมู่ที่ 6 ตาบลลาคอหงษ์

16

บุญเชิด เทีย
่ งสันเทียะ ม.14 ต.

ผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 ตาบล

พัฒนาชุมชนอาเภอเมือง

ปักธงชัย

รวมทั้งสิ้น (คน)

11

ระงมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลโคกสูง

335

(099-17822666)

อาเภอเมืองนครราชสีมา
ศูนย์การเร ียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหนองประดู่ ม.10 ต.สาโรง
อ.โนนไทย
ศูนย์เร ียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
โนนลาว หมู่ที่ 6 ตาบลลาคอหงษ์
ณ แปลงพื้นทีค
่ รัวเร ือนเป้าหมาย
นายทัศนีย์ จิตรนอก หมู่ที่ 12

อาเภอบัวใหญ่

บ้านหนองไผ่งาม ตาบลห้วยยาง

อาเภอปักธงชัย

(087-2440086)

ของนายณรงค์ พงษ์เกาะ บ้าน

อาเภอบัวใหญ่
17

(081-7580720)

ณ ศูนย์เร ียนรูร้ ะดับอาเภอ แปลง

ห้องประชุมทีว่ ่าการ

ห้องประชุมทีว่ ่าการ

รายชือ
่ ครูพาทา

ื้
แปลงพืนที
้ ค
่ รัวเร ือนเป้าหมายนาย

กองทุนหมู่บ้านอาเภอ

ศูนย์เร ียนรูเ้ ศรษฐกิจ
15

สถานทีฝ
่ ึกปฏิบัติฯ

ศูนย์เร ียนรูก
้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการ

นครราชสีมา

14

2564

ห้องประชุมเคร ือข่าย

ห้องประชุมสานักงาน
13

6 - 10

ณ แปลงพื้นทีค
่ รัวเร ือนเป้าหมาย
บ้านลาประโคน หมู่ที่ 3 ตาบลลา
นางแก้ว

(080-2286692)

. . 2565
.
2

13 - 17

2564

รวมกลุ่ม

ที่

อาเภอ

เป้าหมาย

สถานทีฝ
่ ึกอบรม

ทั้งสิ้น

สถานทีฝ
่ ึกปฏิบัติฯ

รายชือ
่ ครูพาทา

(ราย)

1

โนนแดง

30

ห้องประชุมเคร ือข่ายกองทุน
หมู่บ้านอาเภอโนนแดง
ศูนย์
้ ู้นาต้นแบบโคก หนอง
ู เร ียนรูผ

2

บัวลาย

33

นา คุณลุงทองสุข-คุณป้าหนูจน
ี

บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต.
บัวลาย

3

3

บ้านเหลื่อม

ขามสะแกแสง

วังน้าเขียว
5

6

7

27

เหลื่อม ชัน
้ 2

หอประชุมอาเภอหลังเก่า

ปากช่อง

อ.ขาม

สะแกแสง

3

พระทองคา

ชุมพวง

เมืองยาง

7

21

29

18

33

ผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 ตาบลโนนตา
เถร

ชัน
้ ๓

ห้องประชุมทีว่ ่าการอาเภอพระ
ทองคา ชัน
้ 2

คุณลุงทองสุข-คุณป้าหนูจน
ี บ้านหนอง
บัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต.บัวลาย

ก่องนอก บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6

นางสุมิตรา ผิวกลาง ม.6 บ.ด่านซ้าง ต.
ขามสะแกแสง

(061-6863472)

แปลงศูนย์เร ียนรูไ้ ร่คูณปัฐพี ของนาย
พงษ์ศักดิ์ แก้วทิพย์ บ้านไทยเดิม
หมู่ที่ ๗ ตาบลหนองน้าแดง

(086-6526958)

แปลงศูนย์เร ียนรูข้ องนายประคอง
ใจเย็น บ้านโกรกมะค่าเหนือ หมู่ที่ 9 ต.
สระพระ

จังหวัดนครราชสีมา บ้านใหม่โนน

นครราชสีมา บ้านใหม่โนนรัง ต.ตลาด

รัง ต.ตลาดไทร

ไทร
ณ ศูนย์เร ียนรูร้ ะดับอาเภอแปลงของ

ห้องประชุมทีว่ ่าการอาเภอเมืองยาง

(087-0504041)

ณ ศูนย์เร ียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์จต
ิ อาสาพัฒนาชุมชน จังหวัด

ชุมชนอาเภอเมืองนครราชสีมา

(081-9762379)

แปลงศูนย์เร ียนรูน
้ ายดอกแก้ว

ณ ศูนย์จต
ิ อาสาพัฒนาชุมชน

ห้องประชุมสานักงานพัฒนา

(087-2440086)

ศููนย์เร ียนรูผ
้ ู้นาต้นแบบโคก หนอง นา

ต.ช่อระกา

ห้องประชุมทีว่ ่าการอาเภอปากช่อง

8 เมืองนครราชสีมา

9

15

ห้องประชุมทีว่ ่การอาเภอบ้าน

ศูนย์เร ียนรูก
้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการ

นายณรงค์ พงษ์เกาะ บ้านระงมพัฒนา
หมู่ที่ 6 ตาบลโคกสูง อาเภอเมืองฯ

(080-2286692)

(081-2677412)

(099-17822666)

แปลงศูนย์เร ียนรูข้ องนางสาวจันทนา
ต้นโศก ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง

(098-6394547)

. . 2565
.
2

13 - 17

2564

รวมกลุ่ม

ที่

อาเภอ

เป้าหมาย

สถานทีฝ
่ ึกอบรม

ทั้งสิ้น

สถานทีฝ
่ ึกปฏิบัติฯ

รายชือ
่ ครูพาทา

(ราย)

10

ลาทะเมนชัย

13

ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชน
อ.ลาทะเมนชัย
ศูนย์เร ียนรูท
้ ฤษฎีใหม่รูปแบบ

11

สีคิ้ว

15

แปลงศูนย์เร ียนรูข้ องนายจรัส
นาคเพชร บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 10
ต.บ้านยาง

"โคก หนอง นา โมเดล" แปลงนาง

ศูนย์เร ียนรูท
้ ฤษฎีใหม่รูปแบบ

กาไร

"โคก หนอง นา โมเดล" แปลงนางกาไร

ทุมพร บ้านใหม่ กม.9 ม.11 ต.กุด

ทุมพร บ้านใหม่ กม.9 ม.11 ต.กุดน้อย

น้อย

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

(093-4649224)

(081-7580720)

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
12

สีดา

25

13

สูงเนิน

15

ห้องประชุมอาเภอสีดา

ห้องประชุมสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอสูงเนิน

ศูนย์เร ียนรูค
้ รัวเร ือนสัมมาชีพ นางทอง
ใบ ชัยศร ี เลขที่ ม. 8 ต.สีดา
แปลงพื้นทีค
่ รัวเร ือนเป้าหมาย นางมยุรา
เวบสูงเนิน บ้านขาม ม.4 ต.กุดจิก

(080-4821009)

ณ แปลงศูนย์เร ียนรู้ฯพื้นทีค
่ รัวเร ือน
14

เสิงสาง

9

ห้องประชุมทีว่ ่าการอาเภอเสิงสาง

นางสาวรจนา แสนดี ม.10 ต.สุขไพบูลย์
อ.เสิงสาง

15

หนองบุญมาก

13

ศพช.นครราชสีมา
ศูนย์เร ียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

16

ห้วยแถลง

25

ครัวเร ือนต้นแบบบ้านโนนสุวรรณ
หมู่ที่ 2 ต.หลุ่งประดู่

รวมทั้งสิ้น (คน)

331

โคก หนอง นา ศพช.นม.

(081-4450565)

(094-3890110)

ณ แปลงพื้นทีค
่ รัวเร ือนบ้าน
โนนสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตาบลหลุ่มประดู่

(081-8779939)

