แบบฟอร์มการส่งชือ่ สถานที่อบรม สาหรับหลักสูตร 2
อบรม ณ ศูนย์หมอดินอาสา
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564
สพข.9
ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.สุโขทัย
1

นายกล โฉมคุ้ม

หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ตาบลบ้านนาพุ
171/1 ม.3 ต.บ้านนาพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

การปรับปรุงบารุงดิน
081-6758969
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์ Organic Thailand

นายกีรติ ศรีวงศ์

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

086-2014990

2

นายเชาวลิต อยู่มาก

หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ตาบลสามเรือน 17/3 ม.9 ต.สามเรือน
อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย

การปรับปรุงบารุงดิน
082-3984615
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์ Organic Thailand

นายกีรติ ศรีวงศ์

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

086-2014990

3

นายทองคา เข็มทองคา

หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตาบล การปรับปรุงบารุงดิน
ไกรกลาง 2/1 ม.3 ต.ไกรกลาง
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
เกษตรอินทรีย์

082-3984615

นายกีรติ ศรีวงศ์

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

086-2014990

4

นายเพิ่ม เกิดผล

หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ตาบลหาดเสียว 606 ม.2 ต.หาดเสียว
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์

084-3745224

นายนิพนธ์ ตรีระแสง

เจ้าพนักงานการเกษตร 088-7809811
ชานาญงาน

5

นางพิชชา คงฤทธิ์

หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ตาบลแม่สิน 59 ม.22 ต.แม่สิน
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

การปรับปรุงบารุงดิน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์

091-8243734

นายนิพนธ์ ตรีระแสง

เจ้าพนักงานการเกษตร 088-7809811
ชานาญงาน

6

นายสมาน ถาวร

หมอดินฯตาบล

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตาบล การปรับปรุงบารุงดิน
วังทองแดง 111/4 ม.1 ต.วังทองแดง
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อ.เมือง จ.สุโขทัย
เกษตรผสมผสาน

087-3074272

นางกรรณิการ์ สุยะตุ่น

เจ้าพนักงานการเกษตร 063-7978414
ปฏิบัติงาน

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.กาแพงเพชร
หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
(ที่ปรึกษา)
75 ม. 3 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี
จ.กาแพงเพชร
หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
42 ม.2 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี
จ.กาแพงเพชร

การวางแผนการจัดการดิน/
นา/พืช
การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
การอนุรักษ์ดินและนาโดย
การใช้หญ้าแฝก
การใช้และผลิตสารอินทรีย์
ชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ใน
ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่

089-5670591 นางสาวสุชญา ตรีระแสง

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

082-4011118

087-3071974 นางสาวสุชญา ตรีระแสง

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

082-4011118

นายสมมาตร บุญฤทธิ์

หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ ศพก.อ.ไทรงาม
329 ม.8 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม
จ.กาแพงเพชร

เศรษฐกิจพอเพียง/ปลูกพืช
ผสมผสาน
การใช้และผลิตสารอินทรีย์
ชีวภาพ

086-2071285 นางสาวเกตน์นิภา คาสอน

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

081-7597776

4

นางขวัญเรือน ใจใหม

หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
47 ม.3 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย
จ.กาแพงเพชร

การบริหารจัดการดิน/นา/พืช 086-6216393 นายเชาวนะ รุกขชาติ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การปลูกพืชผสมผสาน/เกษตร
อินทรีย์

เจ้าพนักงาน
การเกษตร
ชานาญงาน

081-3246872

5

นายพิเชษฐ์ วิศรีธิปกรณ์ หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
75 ม.5 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กาแพงเพชร

การอนุรักษ์ดินและนาโดยการ 082-0031677 นางสาวจิราพร ต่อปัญญา
ใช้หญ้าแฝก
เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรอินทรีย์

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

061-6904519

1

นายเฉลิม พีรี

2

นายไพเนตร สุขกัลยา

3

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.ตาก
1

นายพงศ์สริ ิ นนทะชัย

หมอดินฯอาเภอ 83 ม. 5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

085-731-0830 นางประพิน ขันธเลิศ

2

นายสกล โปร่งสกุล

หมอดินฯตาบล 478 ม. 3 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก

การจัดการดินบนพืนที่สงู

061-337-2481 นายกฤษณะ หอมตลบ

สพด. นครสวรรค์

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
เจ้าพนักงาน
การเกษตร
ชานาญงาน

081-888-1504
095-639-2917

1

นายพิชัย โสทะ

หมอดินฯตาบล 378/1 ม.4 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสยั
จ.นครสวรรค์

การปรับปรุงบารุงดิน
การใช้เทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว

090-497-1997 นางสาวสุกัญญา องควิวิสวุ ร

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ

081-888-4708

2

นายเสน่ห์ ร่มโพธิ์

หมอดินฯตาบล 61/3 หมู่11 ต.เขาดิน อ.เก้าเลียว
จ.นครสวรรค์

การผลิตปุ๋ยหมัก/นาหมักชีวภาพ 081-973-8243 นางสาวสุกัญญา องควิวิสวุ ร
สูตร พด.
การปรับปรุงบารุงดินในสวน
เกษตรผสมผสาน
หมอดินต้นแบบทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ

081-888-4708

3

นายประสงค์ โพธิ์พระรส หมอดินฯตาบล 113 ม.10 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์
จ.นครสวรรค์

การอนุรักษ์ดินและนาโดยการ 097-962-1566 จ.ส.อ.วิเชียร ปัญญามัง
ใช้หญ้าแฝก
การผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่งพด.1

เจ้าพนักงานเกษตร
อาวุโส

094-832-6439

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

เบอร์โทรศัพท์
094-832-6439

08-840-9328 จ.ส.อ.วิเชียร ปัญญามัง

เจ้าพนักงานเกษตร
อาวุโส

094-832-6439

นายจาลอง สงวนสุข

081-045-6638 นายทศพล แก้วลือ

9

นายสุธีร์ เที่ยนชัย

หมอดินฯหมู่บ้าน 45 ม.5 ต.ลาพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ การวางแผนผลิตพืช

089-958-4430 นายทศพล แก้วลือ

เจ้าพนักงานเกษตร
ชานาญงาน
เจ้าพนักงานเกษตร
ชานาญงาน
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

087-890-8897

8

การปรับปรุงบารุงดิน
ต้นแบบทฤษฎีใหม่
การปรับปรุงบารุงดิน
ต้นแบบทฤษฎีใหม่
หมอดินฯตาบล 1 ม.2 ต.ลาพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ การจัดการดิน

095-925-4676 นายดิเรก ภูมิอินทร์

7

หมอดินฯตาบล 20/3 ม.2 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์
นายอิทธิชัย จันทร์แจ้ง หมอดินฯตาบล 45 ม.6 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

091-858-9091

จ.นครสวรรค์

5

นายสุด ลาภา

6

นายอนันต์ คาหนัก

การผลิตนาหมักชีวภาพจาก
081-130-5966 จ.ส.อ.วิเชียร ปัญญามัง
สารเร่งพด.2 และพด.7
การผลิตถ่านไบโอชาใช้ร่วมกับ
ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความชืนและ
รักษาความชืนในดิน
การเกษตรแบบมีสว่ นร่วม (PGS)

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานเกษตร
อาวุโส

4

นายรักษิต ไหลประเดิมพัน หมอดินฯตาบล 20 ม.4 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง

ความเชีย่ วชาญ

หมอดินฯตาบล 249 ม.7 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ การปรับปรุงบารุงดิน
การผลิตข้าวอินทรีย์
การผลิตพืชสมุนไพร
การแปรรูปข้าวกล้องงอก

086-939-1059 นายดิเรก ภูมิอินทร์

087-890-8897
089-220-9676
089-220-9676

สพด.อุทัยธานี
1

นางประนอม ทองงาม

หมอดินฯหมู่บ้าน 31 ม.4 ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

การปรับปรุงบารุงดิน
การผลิตนาหมักชีวภาพ
การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์
ดินและนา

086-127-6062 นายศรายุทธ ศุภศิริ

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

2

นายมานิตย์ แจงเขตต์การ หมอดินฯหมู่บ้าน 163 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน
จ.อุทัยธานี

3

นายทิม วาโฉม

4

นายวิเชียร จบศรี

5

นายเสวียง ตาคามา

6

นางสาวศิริวิมล พุฒศิริ หมอดินฯหมู่บ้าน 150 ม.5 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ความเชีย่ วชาญ
การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.
การผลิตนาหมักชีวภาพ
การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์
ดินและนา

หมอดินฯตาบล 35/1 ม.7 ต.หนองหลวง อ.สว่างอาราม การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.
จ.อุทัยธานี
การผลิตนาหมักชีวภาพ
หมอดินฯอาเภอ 208 ม.2 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี การผลิตปุย๋ หมักสูตร พด.
การผลิตนาหมักชีวภาพ
หมอดินฯตาบล 209 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.
การผลิตนาหมักชีวภาพ
การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์
ดินและนา
การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.
การผลิตนาหมักชีวภาพ
การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์
ดินและนา

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

091-858-9091

095-856-6054 นางสาวชุลพี ร วัฒนจินดารัตน์ นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
086-201-4385 นายประสงค์ จันทร์สวุ รรณ นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
นายประทีป ชามะรัตน์
ชานาญการพิเศษ

080-118-7784

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ

081-284-3162

081-785-4857 นายศรายุทธ ศุภศิริ

นายประทีป ชามะรัตน์

062-430-0622
081-284-3162

