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ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ค�ำน�ำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ครั้งที่ 1 ในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ 
ของบุคคล ชุมชน และองค์กรภำครัฐและธุรกิจ ที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต กำรพัฒนำชุมชน และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
จนประสบควำมส�ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม

จำกกำรประกวดผลงำนฯ ที่ผ่ำนมำ นำยณรงค์ บัวสี ได้รับรำงวัลจำกกำร 
ประกวดในประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเหมำะสมที่จะเป็นตัวอย่ำงให้แก่บุคคลท่ัวไป 
ที่สนใจเข้ำมำศึกษำเรียนรู ้ควำมส�ำเร็จ ส�ำนักงำน กปร. จึงพิจำรณำเห็นสมควรให้  

นำยณรงค์ บวัส ีเป็นศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง โดยในเบือ้งต้น ส�ำนกังำน กปร. ได้จัดพมิพ์ 
หนังสือคู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็น
คู่มือให้ผู้ที่สนใจได้เขำ้ใจและมองเห็นภำพกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม

สุดท้ำยนี้ ส�ำนักงำน กปร. ขอขอบคุณนำยณรงค์ บัวสี เป็นอย่ำงยิ่งที่ให้ควำม
อนุเครำะห์ข้อมูลและรูปภำพในกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือ
ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทำง 
ในกำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.
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จุดเร่ิมต้นของความส�าเร็จ
นำยณรงค์ บัวสี ยึดอำชีพเกษตรกรรมมำต้ังแต่บรรพบุรุษ โดยได้สืบทอด

อำชีพนี้มำจำกพ่อแม่ เนื่องจำกประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ลักษณะของ 
ภูมิประเทศเหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพเกษตร มีดินที่อุดมสมบูรณ์ มีน�้ำ 
ตลอดทั้งปี สำมำรถท�ำกำรเพำะปลูกได้ต่อเนื่อง ในสมัยก่อนท�ำกำรเกษตรแบบ
เชิงเดี่ยว คือปลูกข้ำวเป็นหลัก รำยได้ที่ได้รับส่วนใหญ่ต้องรอฤดูกำลเก็บเกี่ยวข้ำว 
ไม่สำมำรถหำเงินได้ทุกวัน จึงได้เกิดแนวคิดในกำรน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมำปรับใช้ 
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เดิมนำยณรงค์เคยท�ำกำรเกษตรเชิงเด่ียว แต่ท�ำให้ตนเองและครอบครัว
ประสบปัญหำขำดทนุ เนือ่งจำกบำงปีผลผลติออกมำก ท�ำให้รำคำตกต�ำ่และไม่คุม้ค่ำ 
กับกำรลงทุน จงึได้ปรบัปรงุพืน้ทีใ่นแปลงเพือ่ท�ำเกษตรทีห่ลำกหลำย และด�ำเนนิกำร 
ตำมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นผู้ริเร่ิมเปลี่ยนจำกกำรท�ำกำรเกษตรแบบเชิงเดี่ยว 
มำเป็นไร่นำสวนผสม ตำมค�ำแนะน�ำของเจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมกำรเกษตรอ�ำเภอพระโขนง 
เขตประเวศ ในสมัยนั้น โดยค�ำนึงถึงตลำดว่ำมีควำมต้องกำรอย่ำงไรก็ผลิตสินค้ำ 
ชนิดนั้น ท�ำให้มีรำยได้เพิ่มมำกขึ้นและมีรำยได้ตลอดทั้งปีดีกว่ำกำรท�ำนำอย่ำงเดียว 
จนประสบผลส�ำเร็จและได้รับจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของส�ำนักงำน 
กปร. รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจ�ำแขวงสะพำนสูง 
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ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้ำนวัตถุ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

ทำงสำยกลำง

ควำมรอบรู้
ควำมรอบคอบ

ควำมระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ควำมเพียร 
มีสติปัญญำ

พอประมำณ

มีเหตุผล

ควำมพอเพียง

บนพื้นฐาน

น�าสู่

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

ที่มำ : มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555
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ความพอประมาณ
ท�ำกำรเกษตรในเรื่องกำรเตรียมดินโดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก 

เพื่อให้ดินมีคุณภำพและลดต้นทุนกำรผลิต ใช้แรงงำนในครัวเรือนเป็นหลัก ผลผลิต
ที่ได้เก็บไว้บริโภคและท�ำพันธุ์ ที่เหลือน�ำไปจ�ำหน่ำยเพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่ครอบครัว 
อนุรักษ์และใช้ศัตรูธรรมชำติในกำรป้องกันโรคแมลงเพ่ือรักษำสมดุลธรรมชำติ  
มีแนวคิดในกำรท�ำงำนโดยมุ่งมั่นฟันฝ่ำอุปสรรคปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนให้ส�ำเร็จตำม
ควำมมุ่งหวัง โดยมีคติประจ�ำใจ “ท�าอะไรก็แล้วแต่ให้คนเขาอิจฉา ดีกว่าให้เขา
สงสาร”
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ความมีเหตุผล
ท�ำกำรเกษตรโดยยึดหลักกำร “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” จึง

ปลูกพืชหลำยอย่ำง ทั้งพืชไร่ ไม้ผล ไม้ประดับ และผักต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถน�ำมำบริโภค
ภำยในครวัเรอืนได้ ส่วนทีเ่หลอืน�ำไปขำยเพิม่รำยได้ให้ครอบครัว ผลผลติทีม่มีำกและ
รำคำตกต�่ำจะน�ำมำแปรรูป เช่น บรรจุถุงขำย ท�ำน�้ำใบเตย น�้ำตะไคร้ มะม่วงกวน 
รู้จักวำงแผนและมองกำรณ์ไกล โดยในปี 2554 น�้ำท่วมในพื้นที่เกษตร ท�ำให้ต้นไม ้
ไม่สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ จึงตัดสินใจขำยใบตองเพ่ือก่อให้เกิดรำยได้แทนที่จะไม่ได ้
รบัรำยได้ถ้ำต้นไม้ล้มตำยจำกเหตกุำรณ์นี ้รู้จกัประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและกำรบริหำร
จดักำรกระบวนกำรผลติ กำรตลำด ได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ เพ่ิมมลูค่ำสนิค้ำด้วยกำร
แปรรูปกล้วยเป็นข้ำวต้มมัด และแปรรูปหน่อไม้และขำยกิ่งพันธุ์ไผ่กิมซุง 
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ท�ำเกษตรในแปลงมีพืชหลำยชนิด เป็นหลักประกันและลดควำมเสี่ยงให้กับ

ตนเองได้ ถ้ำผลผลิตชนิดไหนตกต�่ำ จะมีผลผลิตอย่ำงอื่นมำทดแทน ผลผลิตที่ได้จะ
น�ำมำบรโิภคในครวัเรอืนเป็นหลกั ทีเ่หลอืน�ำไปแปรรปูและจ�ำหน่ำย ท�ำให้ครอบครวั
มีรำยได้ตลอดทั้งปี มีเงินเก็บ ไม่มีหนี้สิน เน้นกำรปลูกของที่กินได้ ขำยได้ รวมทั้ง 
มีกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
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ความรู้
ช่วงที่ว่ำงจำกกำรท�ำงำนในแปลงเกษตร ศึกษำหำควำมรู้จำกหน่วยงำนของ

ภำครฐัอยูเ่ป็นประจ�ำ เช่น กำรอบรมควำมรูเ้รือ่งกำรเกษตรทฤษฎใีหม่ กำรท�ำเกษตร
แบบอนิทรย์ี กำรปลกูผกัปลอดสำรพษิ กำรป้องกนัก�ำจดัโรคศตัรพูชื ตดิตำมข่ำวสำร
จำกสื่อต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
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คุณธรรม
มีกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู ้อ่ืนในชุมชนได้อย่ำงมีควำมสุข 

ทั้งผู ้ที่นับถือศำสนำพุทธและผู้ที่นับถือศำสนำอิสลำม มีกำร 
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรประกอบ
อำชีพกำรเกษตร ผู ้ที่สนใจ มีเยำวชนเข้ำมำศึกษำดูงำนอยู ่
เป็นประจ�ำ เป็นผู้น�ำในกำรจัดตั้งกลุ่มเพื่อระดมทุนไปใช้เป็นทุน
ในกำรผลิต และให้สมำชกิในกลุม่กูย้มืไปใช้ในกำรประกอบอำชพี
โดยไม่คิดดอกเบี้ย

10 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แปลงทฤษฎีใหม่
ท�ำไร่นำสวนผสมโดยปรับตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยกำรวำงผังจัด

กิจกรรมกำรเกษตรตำมควำมเหมำะสมของสภำพพื้นที่ ให้สะดวกในกำรบริหำร
จดักำรและท�ำควำมสะอำด วำงแผนกำรผลติ เน้นกำรใช้ทรพัยำกรดินและแหล่งน�ำ้ ให้
ทกุกจิกรรมมีกำรเกือ้กลูประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั และท�ำกำรเกษตรแบบปลอดสำรพษิ  
แบ่งกิจกรรมกำรเกษตรออกเป็นส่วนต่ำงๆ ดังนี้

11นายณรงค์ บัวสี
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ผลส�าเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญา
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นาข้าว 

พื้นที่เพำะปลูก 12 ไร่ ปลูกปีละ 3 ครั้ง ได้ผลผลิตประมำณ 1,000 กิโลกรัม 
ต่อไร่ มีกำรปลูกพืชรอบแปลงนำ เช่น ปำล์ม ผักสวนครัว แตงไทย และฟักทอง
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แหล่งน�้า 

พื้นที่ 5 ไร่ ประกอบด้วยสระน�้ำ ขนำด 8 x 12 x 2 เมตร จ�ำนวน 3 บ่อ และ
ขนำด 8 x 30 x 2 เมตร จ�ำนวน 3 บ่อ ใช้น�้ำจำกน�้ำฝนและน�้ำจำกล�ำคลองธรรมชำติ 
และเป็นบ่อเลี้ยงปลำตะเพียน ปลำนิล ปลำดุก และปลำหมอ

13นายณรงค์ บัวสี
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่



ไม้ผล พืชผัก พืชสมุนไพร 

พื้นที่เพำะปลูก 7 ไร่ ได้แก่ มะม่วง มะพร้ำว ขนุน กระท้อน และไม้ประดับ 
เพื่อเป็นรำยได้เสริม ได้แก่ ต้นโมก เตยหอม 

14 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



บ้านพักอาศัย โรงเรือน 

พืน้ที ่1 ไร่ ส่วนหน่ึงให้เช่ำเป็นท่ีดนิเพือ่ท�ำโฮมสเตย์ และเป็นโรงสข้ีำวชมุชน 
และเปิดเป็นโรงเรียนทฤษฎีใหม่ ด�ำเนินกำรโดยกรุงเทพมหำนคร

15นายณรงค์ บัวสี
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่



จำกกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงมำประยกุต์ใช้ ท�ำให้นำยณรงค์สำมำรถเลีย้งด ู
และช่วยเหลอืตนเองได้ ครอบครัวมคีวำมพออยูพ่อกิน 
สมควรแก่อัตภำพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยำก  
มภีมูคิุม้กนัด้ำนกำรเกษตร โดยน�ำน�ำ้ทีเ่ก็บไว้ในสระมำ
ใช้เพรำะปลกูพชืและเลีย้งสตัว์ในฤดแูล้งทีม่ปีริมำณน�ำ้
น้อย สำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน

16 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2550 

• รำงวลัครอบครวัร่มเยน็ กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์

• รำงวัลรองชนะเลิศจำกกำรประกวดเกษตรกรดีเด่น สำขำไร่นำสวนผสม 
 ระดับภำคกลำง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• รำงวัลชนะเลิศจำกกำรประกวดผลงำนเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในระดับ 
 กรุงเทพมหำนคร 

• รำงวัลรองชนะเลิศโล่เกียรติยศ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี จำกกำรประกวด
 ผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ประเภทเกษตรกร 

 ทฤษฎีใหม่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร 
 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) 

ปี 2551 

• รำงวัลพ่อตัวอย่ำงแห่งชำติ ระดับกรุงเทพมหำนคร 
 คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรงำนวันพ่อแห่งชำติกรุงเทพมหำนคร

ปี 2552 

• รำงวัลชนะเลิศเกษตรดีเด่น สำขำไร่นำสวนผสม ระดับกรุงเทพมหำนคร 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17นายณรงค์ บัวสี
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่



แผนที่

18 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



19นายณรงค์ บัวสี
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ล�าดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�านักงาน กปร.

    ภาคกลาง

 1 นำยประมำณ ประสงค์สันต์ ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล กำญจนบุรี 08 7903 0912
    และกันดำร
 2 นำยวินัย สุวรรณไตร ประชำชนทั่วไป ฉะเชิงเทรำ 09 8816 2825
 3 นำยส�ำรอง แตงพลับ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เพชรบุรี 08 9076 4325
 4 นำยณรงค์ บัวสี เกษตรกรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพฯ 08 7357 6999
 5 นำยยวง เขียวนิล เกษตรกรทฤษฎีใหม่ นนทบุรี 08 1929 9159
 6 นำยปรีชำ เหมกรณ์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพฯ 08 5059 3555
 7 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้ำว กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ นนทบุรี 08 0076 8989
  ชุมชนบ้ำนไทรใหญ่
 8 ชุมชนบำงรักน้อย ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นนทบุรี 08 1316 0805
 9 ชุมชนเพชรำวุธ พัน.2 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ 0 2521 1190
 10 เรือนจ�ำชั่วครำวเขำกลิ้ง หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค เพชรบุรี 0 3246 5171
 11 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร หน่วยงำนภำครัฐในส่วนกลำง กรุงเทพฯ 0 2280 0180
  และสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
 12 กรมรำชทัณฑ์ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนกลำง นนทบุรี 0 2967 2222
 13 บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์แกนิคฟู้ด ธุรกิจขนำดย่อม สุพรรณบุรี 0 2967 1200-1
  จ�ำกัด
 14 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ ธุรกิจขนำดย่อม เพชรบุรี 08 9515 1128
  ในครัวเรือน
 15 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ธุรกิจขนำดย่อม ระยอง 0 3867 1382
  สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส
 16 บริษัท บำธรูม ดีไซน์ จ�ำกัด ธุรกิจขนำดกลำง ปทุมธำนี 0 2683 7322-3
 17 บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2335 4658
  จ�ำกัด (มหำชน)
 18 บรษัิท ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2739 8000
 19 บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2202 8000
  จ�ำกัด (มหำชน)

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 20 นำยทวี ประหำ ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล มุกดำหำร 09 9914 3917
    และกันดำร
 21 นำยแสนหมั้น อินทรไชยำ ประชำชนทั่วไป อุดรธำนี 08 6167 8524



20 คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 22 นำยสุนัน เผ้ำหอม ประชำชนทั่วไป ขอนแก่น 08 0186 8617
 23 นำยจันทร์ที ประทุมภำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ นครรำชสีมำ 08 9948 4737
 24 นำงพิมพ์ โถตันค�ำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ สกลนคร 08 0748 3133
 25 นำยบุญแทน เหลำสุพะ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เลย 08 3346 0287
 26 กลุ่มข้ำวคุณค่ำ ชำวนำคุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ยโสธร 08 7872 1672
 27 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มหำสำรคำม 08 9618 4075
  อ�ำเภอกันทรวิชัย
 28 ชุมชนบ้ำนท่ำเรือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นครพนม 08 8335 5819
 29 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 51 หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค บุรีรัมย์ 0 4463 1883
  (ศึกษำสงเครำะห์นำงรอง)
 30 บริษัท โสมภำส เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจขนำดกลำง มหำสำรคำม 08 1052 1270
  (2005) จ�ำกัด
    ภาคเหนือ

 31 นำยผล มีศรี  ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล พะเยำ 08 7174 9928
    และกันดำร
 32 นำยสุพจน์ โคมณี ประชำชนทั่วไป นครสวรรค์ 08 1041 0911
 33 นำยสมมำตร บุญฤทธิ์ ประชำชนทั่วไป ก�ำแพงเพชร 08 6207 1285
 34 นำงเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยำง เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 1706 9687
 35 นำยประพันธ์ ศรีสุวรรณ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ แพร่ 08 5252 2835
 36 นำยบุญเป็ง จันต๊ะภำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 9559 8350
 37 กลุ่มเกษตรท�ำสวนบ้ำนถ�้ำ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พะเยำ 08 1023 5598
 38 กลุ่มศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 1025 5598
  เกษตรยั่งยืนต�ำบลเมืองชุม 
 39 ชุมชนบ้ำนดอกบัว ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง พะเยำ 08 2895 7321
 40 โรงพยำบำลหนองม่วงไข่ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค แพร่ 0 5464 7458-60

    ภาคใต้

 41 นำยสมพงษ์ พรผล ประชำชนทั่วไป พังงำ 08 9123 1589
 42 นำยสมชำย นิลอนันต์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ สุรำษฎร์ธำนี 08 9592 1764
 43 นำยพินัย แก้วจันทร์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ยะลำ 08 1388 5161
 44 ชุมชนบ้ำนบำงโรง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ภูเก็ต 08 1892 9204
 45 เทศบำลต�ำบลปลำยพระยำ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค กระบี่ 0 7568 7141
 46 บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จ�ำกัด ธุรกิจขนำดย่อม ภูเก็ต 0 7626 1555
 47 บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด ธุรกิจขนำดกลำง ตรัง 0 2237 9070

ล�าดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�านักงาน กปร.




