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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลสถานประกอบการ 

 

ลักษณะทางกายภาพ         
          จังหวัดร้อยเอ็ดต้ังอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15 องศา 
24 ลิปดา ถึง 16 องศา 19 ลิปดา และเส้นแวงท่ี 103 องศา 17 ลิปดาถึง 104 องศา 22 ลิปดา ทิศเหนือติดจังหวัด
กาฬสินธุ์และมุกดาหาร ทิศใต้ติดจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดจังหวัดยโสธร  ทิศตะวันตกติด
จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 512 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 5,187,156 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของภาค จัดเป็นล าดับท่ี 10 ของภาค  และล าดับท่ี 23 ของ
ป ร ะ เ ท ศ    
         ตารางที่ 1  ข้อมูลพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอ 
พื้นที ่(ตร.กม.) 

ระยะทาง
(กม.) จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 493.60 0 15 201 

อ าเภอเกษตรวิสัย 580.13 48 13 174 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 521.99 26 12 150 

อ าเภอธวัชบุรี 374.00 11 12 147 

อ าเภอพนมไพร 519.30 64 13 160 

อ าเภอโพนทอง 719.15 47 14 196 
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อ าเภอเสลภูมิ 792.34 32 18 235 

อ าเภอสุวรรณภูมิ 1,107.04 52 15 199 

อ าเภออาจสามารถ 454.44 34 10 139 

อ าเภอปทุมรัตต์ 356.94 85 8 101 

อ าเภอหนองพอก 599.47 73 9 120 

อ าเภอเมืองสรวง 209.44 26 5 49 

อ าเภอโพธิ์ชัย 394.31 53 9 112 

อ าเภอโพนทราย 215.85 82 5 57 

อ าเภอเมยวดี 180.59 72 4 43 

อ าเภอศรีสมเด็จ 217.67 27 8 82 

อ าเภอจังหาร 165.10 9 8 110 

อ าเภอเชียงขวัญ 127.20 12 6 66 

อ าเภอหนองฮ ี 132.00 78 4 54 

อ าเภอทุ่งเขาหลวง 138.90 22 5 51 

รวม 8,299.46  193 2,446 

ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด 

ลักษณะภูมิประเทศ : ภูมิประเทศ โดยท่ัวไปเป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 130–
160เมตรซึ่งสภาพพื้นท่ีและลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
1. พื้นท่ีทางตอนเหนือของจังหวัด ในพื้นท่ีอ าเภอหนองพอก อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง และอ าเภอเมยวดี มี
ลักษณะเป็นภูเขาเต้ียๆ และพื้นท่ีป่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลุ่มน้ าของล าน้ ายัง สภาพพื้นท่ีลาดเทจากทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกเข้าหาล าน้ ายัง  
2. พื้นท่ีตอนกลาง ในเขตท้องท่ี อ าเภอเสลภูมิ อ าเภออาจสามารถ อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอธวัชบุรี  อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอศรีสมเด็จ อ าเภอจังหาร อ าเภอเชียงขวัญ และอ าเภอทุ่งเขาหลวง เป็น
พื้นท่ีราบสูง สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน มีแม่น้ าชีไหลผ่าน สภาพพื้นท่ีลาดเท  จากทิศตะวันตกไป
ทางทิศเหนือและตะวันออกเข้าหาแม่น้ าชี   
3. พื้นท่ีทางตอนล่างในเขตท้องท่ี อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอพนมไพร อ าเภอ
โพนทราย และอ าเภอหนองฮี เป็นท่ีราบต่ ารูปกระทะท่ีเรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิขนาด
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ใหญ่ สภาพพื้นท่ีลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าหาแม่น้ ามูลมีล าน้ าเสียวไหลผ่านและมี
แม่น้ ามูลเป็นเส้นเขตแดนกับจังหวัดสุรินทร์ 

ด้านการปกครองและประชาชน 

ข้อมูลการปกครอง/ประชากร          
          การแบ่งการปกครองของจังหวัดร้อยเอด็: แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อ าเภอ 193 ต าบล(รวมต าบล
ในเมือง) 2,446 หมู่บ้าน  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ รวม 203 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  1 แห่ง เทศบาล 73 แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 72 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล 
129 แห่ง มีประชากรท้ังหมด จ านวน 1,307,963 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 651,455 คน ผู้หญิง 656,408 คน 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลเศรษฐกิจ  
      รายได้ของประชากร : โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นอยู่กับภาคการค้าส่งและการค้าปลีก 
ภาคการเกษตรกรรม และภาคการศึกษาเป็นส าคัญตามล าดับ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ปี 2557 
จ านวน 66,693 ล้านบาท มีรายได้ประชากรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน ปี 2557 จ านวน 61,933 บาท/
คนตามตารางดังนี้ 
           ตารางรายได้ประชากรตามผลิตภัณฑ์มวลรวม 

สาขา ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาคเกษตร 11,860 10,859 15,706 21,247 16,449 

สาขาพืชผล ปศุสัตว์ และการป่าไม้ 11,771 10,771 15,613 21,135 16,326 

สาขาการประมง 88 88 93 112 124 

ภาคนอกเกษตร 44,874 45,561 47,447 49,842 50,244 

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 68 76 81 78 86 

อุตสาหกรรม 9,770 8,532 5,123 5,908 5,974 

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 710 719 815 881 994 

การก่อสร้าง 2,424 2,262 3,478 2,713 2,520 

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

5,852 5,391 6,410 7,512 6,930 

โรงแรมและภัตตาคาร 197 216 409 1036 901 

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม 1,165 1,314 1,385 1,388 1
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,343 

ตัวกลางทางการเงิน 3,514 3,626 4,122 4,690 5,346 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ
ทางธุรกิจ 

4,129 4,227 4,204 3,692 3,479 

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมท้ัง
การประกัน สังคมภาคบังคับ 

5,206 5,537 5,283 5,185 5,130 

การศึกษา 9,164 10,912 12,878 13,236 14,091 

การบริการด้านสุขภาพและสังคม 1,510 1,520 1,764 1,843 1,939 

การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคล
อื่นๆ 

959 1,063 1,197 1,288 1,281 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 207 168 297 390 228 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 56,734 56,419 63,152 71,088 66,693 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 52,316 52,128 58,413 65,868 61,933 

ประชากร (1,000 คน) 1,084 1,082 1,081 1,079 1,077 

 

ท่ีมา:ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) 
       ตารางแสดงพยากรณ์ GSGPP อีสานตอนกลาง แสดงการเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด หลัง
ปี 2555          

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของข้อมูล : จาก สศช.พยากรณ์โดย Exponential Smoothing 
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (30,000 บาท/คน/ปี):  จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  ปี 2559  จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีจ านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (30,000 บาทต่อคนต่อปี) จ านวน 780 ครัวเรือน และมี

ปี การเติบโตด้านเศรษฐกิจ (ล้านบาท) 

2555 24,365.47 

2556 24,852.21 

2557 25,338.95 

2558 25,825.68 

2559 26,312.42 
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รายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี  จ านวน 72,773 บาท/คน/ปี   
ตารางรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  

ปี พ.ศ. ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 

         2555 1,829 ครัวเรือน 55,650 บาท 

         2556 1,292 ครัวเรือน 59,633 บาท 

         2557 772 ครัวเรือน 78,270 บาท 

         2558 682 ครัวเรือน 73,020 บาท 

         2559 780 ครัวเรือน 72,773 บาท 

 ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

ผลิตผลทางการเกษตร   
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการท านาข้าว โดยในปีการเพาะปลูก 
2558/2559  มีพื้นท่ีปลูกข้าวเหนียวและข้าวเจ้า รวม 3,500,736 ไร่ โดยมีพื้นท่ีปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของ    
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แยกเป็น ข้าวเจ้า 2,849,907 ไร่ ข้าวเหนียว 650,829 ไร่) และมีพื้นท่ี
ปลูกข้าวหอมมะลิ (ข้าวหอมมะลิ 105 และ กข 15) ท่ีส าคัญของจังหวัดในเขตพื้นท่ีอ าเภอเกษตรวิสัย          
อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอโพนทราย อ าเภอปทุมรัตต์ และอ าเภอหนองฮี และมีพื้นท่ีในการปลูกข้าวเหนียว (กข 6) 
ท่ีส าคัญของจังหวัดจะปลูกในพื้นท่ีโซนเหนือของจังหวัด ได้แก่ อ าเภอโพนทอง อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอหนองพอก 
และอ าเภอเสลภูมิ 

      ท่ีมา :  www.roiet.go.th 

สถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

 จากการศึกษาระดับทวิภาคีและระบบปกติซึ่งสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้มีการ
ระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก ในการจัดการระบบการศึกษาทวิภาคีและระบบปกติ มีการประสานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ในการวางแผนปฏิบัติการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพ       
การท างานตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจัด ท้ังภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและต่างจังหวัด จ าแนกสาขาวิชาต่างๆ ได้ดังนี้ 

 

 

http://www.roiet.go.th/
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ข้อมูลสถานประกอบการและจ านวนนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 

ปีการศึกษา 2559 

 

ล าดับที่ แผนกวิชา จ านวนนักเรียนนักศึกษา (คน) จ านวนสถานประกอบการ (แห่ง) หมายเหตุ 
1.  บริหารธุรกิจ 37 5  
2.  อุตสาหกรรมเกษตร 13 2  
3.  ประมง 2 1  
4.  สัตวศาสตร์ 16 5  
5.  ช่างอุตสาหกรรม 26 15  
6.  พืชศาสตร์ 40 9  

รวม 134 37  
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ท าเนียบสถานประกอบการ 

ปีการศึกษา 2559 

  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ จ านวนนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 
(คน) 

     ปวช.             ปวส. 

รวม หมาย
เหตุ 

1.  บริษัท CP all (อยุธยา) จ ากัด เลขท่ี 34 อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ 3 ช้ัน 8 ถ.พญาไท แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 

       17                    4 21  

2.  เซเว่น 7-11 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เลขท่ี 111 ถนน รณชัยชาญยุทธ ต าบล ในเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

        1                    - 1  

3.  บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย) 
นครราชสีมา 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร 789 หมู่ 1 ต.นากลาง  
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 

        1                   10 11  

4.  สถานีต ารวจร้อยเอ็ด เลขท่ี 123 ถนน สุริยเดชบ ารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 

         1                   - 1  

5.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 ม.4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170          3                   - 3  
รวม         23                 14 37  
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  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ จ านวนนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 
(คน) 

       ปวช.              ปวส. 

รวม หมาย
เหตุ 

1.  บริษัท เซนทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จ ากัด 

306 ถ.สีลม ต.สุริยวงค์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500           9                        2           11  

2.  ห้างบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด 320 หมู่ 10 ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง ร้อยเอ็ด 
45000 

          2                        - 2  

รวม          11                     2 13  
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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

  แผนกวิชาประมง 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ จ านวนนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 
(คน) 

     ปวช.                ปวส. 

รวม หมาย
เหตุ 

1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด
ร้อยเอ็ด 

ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170          2                        - 2  

รวม          2                      - 2  
 

  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ จ านวนนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 
(คน) 

       ปวช.              ปวส. 

รวม หมาย
เหตุ 

1.  สันติฟาร์ม  เลขท่ี 197/1 หมู่ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.ส่ีค้ิว จ.นครราชสีมา          -                        2 2  
2.  บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด (ส านักงานโรงฟัก 
เลขท่ี 75 หมู่ 1 ถ.วังม่วง-มวกเหล็ก ต.แสลงพันธุ์ อ.วัง
ม่วง จ.สระบุรี 18220 

         3                       2 5  

3.  วินัย ค าภิรานนท์ฟาร์ม 
 

เลขท่ี 90/1 หมู่ 10 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

         2                       - 2  

4.  บริษัท อุบลชัยวัฒนาฟาร์ม  เลขท่ี 366/1-2 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000 

         4                       - 4  

5.  อุษาฟาร์ม เลขท่ี 129 หมู่ 2 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด          3                        - 3  
รวม         12                     4 16  
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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม 

แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบกการ ที่อยู่สถานประกอบการ จ านวนนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 
(คน) 

      ปวช.              ปวส. 

รวม หมาย
เหตุ 

1.  อู่ P.A เซอร์วิส ร้อยเอ็ด เลขท่ี 130 หมู่ 1 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด          2                       - 2  
2.  อู่ชัยเจริญการช่าง ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000          2                      - 2  
3.  อู่ทอ การช่าง ร้อยเอ็ด เลขท่ี 36 หมู่ 2 บ.โพน อ.วังสามหมอ จ.ร้อยเอ็ด          1                      - 1  
4.  อู่เสน่ห์ออโต้เซอร์วิส ร้อยเอ็ด เลขท่ี 107 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด          2                      - 2  
5.  อู่นครยนต์ ร้อยเอ็ด เลขท่ี 66 หมู่ 13 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด          3                       -        3  
6.  อู่หนึ่งเจริญยนต์ ร้อยเอ็ด ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.หนอกพอก จ.ร้อยเอด็          1                       - 1  
7.  อู่วิรัตน์ผ้าเบรก ร้อยเอ็ด เลขท่ี 332 หมู่ 5 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด          3                       - 3  
8.  อาเจริญพูลศักดิ์การยางร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด          1                       - 1  
9.  อู่อ๊อดการช่าง ร้อยเอ็ด เลขท่ี 208 หมุ่ 9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด          1                       - 1  
10.  .อู่ วาย.เค เซอร์วิส ร้อยเอ็ด เลขท่ี 453 หมู่ 23 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เหนือเมือง อ.

เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
         1                       - 1  

11.  อู่ประสิทธิ์ ร้อยเอ็ด เลขท่ี 248 หมู่ 6 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด          2                        - 2  
12.  โรงแป้งมัน ร้อยเอ็ด ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด          1                        - 1  
13.  ร้านรจนาการช่าง ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด          2                        - 2  
14.  บริษัท ดีเทล เทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด เลขท่ี 16 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 38 เขตหนองบอน แขวง

ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
         2                        - 2  

รวม        24                      - 24  
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งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ จ านวนนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 
(คน) 

      ปวช.             ปวส. 

รวม หมาย
เหตุ 

15.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 ม.4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170          2                      - 2  
  รวม         26                    - 26  

  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ จ านวนนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 
(คน) 

     ปวช.                 ปวส. 

รวม หมาย
เหตุ 

1.  บริษัท บิ๊ก วัน โอ วันจ ากัด ร้อยเอ็ด ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด          6                         - 6  
2.  ไร่ออนซอน ร้อยเอ็ด เลขท่ี 386 หมู่ 1 โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000          -                         2 2  
3.  แก้วพะเนาว์ ฟาร์มเห็ด มหาสารคาม เลขท่ี 93 หมู่ 17 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

44210 
         3                         - 3  

4.  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
มุกดาหาร 

เลขท่ี 93 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

         -                         2 2  

5.  บริษัท จีเนียนเมล็ดพันธุ์(ประเทศไทย) 
ขอนแก่น 

เลขท่ี 310/3 หมู่ 3 ต.นาทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น          -                         3 3  

6.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 ม.4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170          1                        1 2  
7.  พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เชียงใหม่ ดอยบวกห้า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200          -                         6 6  
8.  ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ เชียงใหม่ 
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290          4                         4 8  

9.  สวนลุงวุฒิ จ.เลย เลขท่ี 166 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย          6                        - 6  
  รวม          20                     18 38  
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