
ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายสธน   สมานมิตร หมอดินฯต าบล 62 ม.3 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้า
ปล้อง จ.เพชรบุรี

ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก 089-1155031 นายองอาจ   ทองประเสริฐ นักวิชาการเกษตรอาวุโส 089-5478646

2 นางสาวธนิสร   ลักษณะภู หมอดินฯต าบล 144  ม.5  ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก 080-6542418 นายกฤศกร   แก้วร่วมวงศ์ นักวิขาการเกษตร
ช านาญการ

087-1874241

3 นายสมพงษ์   หล าทอง หมอดินฯหมู่บ้าน 32 ม.2  ต.หนองขนาน  อ.เมือง  
จ.เพชรบุรี

ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ 084-0136409 น.ส.นงลักษณ์      มะรังศรี นักวิชาการเกษตร
ช านาญงาน

086-3619413

4 นายจรูญ   นวลพลอย หมอดินฯต าบล 79  ม. 4 ต.ห้วยทรายเหนือ 
จ.เพชรบุรี

ด้านเกษตรผสมผสาน 081-1930448 นายกฤศกร   แก้วร่วมวงศ์ นักวิขาการเกษตร
ช านาญการ

087-1874241

5 นายส ารอง      แตงพลับ หมอดินฯต าบล 69/1 ม. 4  ต.ไร่ใหม่พัฒนา  อ.ชะอ า
   
จ.เพชรบุรี

ด้านเกษตรผสมผสาน 089-076432 นายกฤศกร   แก้วร่วมวงศ์ นักวิขาการเกษตร
ช านาญการ

087-1874241

6 นายสุริยะ   ชูวงศ์ หมอดินฯหมู่บ้าน 21 ม.2  ต.ถ  ารงค์  อ.บ้านลาด  
จ.เพชรบุรี

ด้านเกษตรผสมผสาน 081-9868786 นายวีระชัย   ฤทธิศรี นักวิขาการเกษตร
ช านาญการ

089-9129295

7 นายสุเวต   พรหมมีเดช หมอดินฯต าบล 39 ม.5  ต.ท่าเสน  อ.บ้านลาด  
จ.เพชรบุรี

ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ 081-0138392 นายวีระชัย   ฤทธิศรี นักวิขาการเกษตร
ช านาญการ

089-9129295

8 นายทองอยู่      พุ่มพวง หมอดินฯต าบล 57  ม.2  ต.ถ้ารงค์  อ.บ้านลาด  
จ.เพชรบุรี

ด้านการผลิตกล้วยหอมทอง 091-2679618 นายวีระชัย   ฤทธิศรี นักวิขาการเกษตร
ช านาญการ

089-9129295

แบบฟอร์มการส่งช่ือสถานท่ีอบรม  ส าหรับหลักสูตร 2

อบรม  ณ  ศูนย์หมอดินอาสา
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สพด.เพชรบุรี



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายสุพร ไทยสนธิ หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 55 ม.19 ต.ด่านทับตะโก 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

- การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.1
- การผลิตน  าหมักชีวภาพ พด.2
- การผลิตสมุนไพรไล่แมลง พด.7
- การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

081-0192465 นางสาวดามร  หนูรักษ์ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

087-0251236

2 นางอุษา พรานพนัส หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 43 ม.9 ต.รางบัว อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี

- การท าเศรษฐกิจพอเพียง
- การผลิตน  าหมักชีวภาพ พด.2
- การาท าเกษตรผสมผสาน
- การปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด

081-0065781 นางสาวดามร  หนูรักษ์ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

087-0251236

3 นายวิเชียร บุญรอด หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 147 ม.6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ 
จ.ราชบุรี

- การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.1
- การผลิตน  าหมักชีวภาพ พด.2
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- การปลูกไม้ผล (ทุเรียน/เงาะ)
- การท าเกษตรผสมผสาน
- การปลูกหญ้าแฝก
- การจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน  า

087-1565956 นายชูชาติ  ตรุษเพชร นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

081-0053468

4 นายสุริยะ เรไรร้อง หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 1 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง 
จ.ราชบุรี

- การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. 1
- การผลิตน  าหมักชีวภาพ พด.2
- การผลิตสมุนไพรไล่แมลง พด.7
- การใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ

083-2201954 นายคณิศ  อุดมผล นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

061-4561349

สพด.ราชบุรี



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

5 นายสมชาย นวมดี หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 46 ม.1 ต.ดอนคลัง อ.ด าเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี

- การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. 1
- การผลิตน  าหมักชีวภาพ พด.2
- การผลิตสมุนไพรไล่แมลง พด.7

089-0655095 นายคณิศ  อุดมผล นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

061-4561349

6 นายศักด์ิสิทธ์ิ แก่นศักด์ิ หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 146 ม.3 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.
ราชบุรี

- การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก พด.1
- การผลิตและใช้น  าหมักชีวภาพ
 พด.2
- การท าเกษตรผสมผสาน

092-4936241 นายวิรัล  มกคล้าย นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

065-2653915

7 นางสาวสาธกา แดงอ า หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 94/2 ม.2 ต.ดอนคา อ.บางแพ 
จ.ราชบุรี

- การจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน  า
- การท าเกษตรผสมผสาน
- การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก
- การผลิตและใช้น  าหมักชีวภาพ

093-1463946 นายวิรัล  มกคล้าย นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

065-2653915

8 นายสามารถ พยอมหอม หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 28/1 ม.2 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบุรี

- การจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน  า
- การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก
- การผลิตและใช้น  าหมักชีวภาพ
- การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
- การท าเกษตรแบบผสมผสาน

092-9797645 นายวิรัล  มกคล้าย นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

065-2653915



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

9 นายสรรชัย อารีย์วงศ์ หมอดินต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 53 ม.14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา 
จ.ราชบุรี

- การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. 1
- การผลิตน  าหมักชีวภาพ พด.2
- การผลิตสมุนไพรไล่แมลง พด.7

087-2808799 นางสาววาริน  โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตร
ช านาญงาน

081-7416493

10 นางขณิษฐา คุยข า หมอดินหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 118/4 ม.6 ต.ดอนกระเบื อง 
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

- การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. 1
- การผลิตน  าหมักชีวภาพ พด.2
- การผลิตสารบ าบัดน  าเสีย พด.6
- การปรุงดิน

081-7915092 นางสาววาริน  โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตร
ช านาญงาน

081-7416493

11 นายจรัญ เกาสังข์ หมอดินต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 19 ม.3 ต.หนองกวาง 
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

- การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. 1
- การผลิตน  าหมักชีวภาพ พด.2
- การผลิตสมุนไพรไล่แมลง พด.7
- การปรุงดิน

062-4585962 นางสาววาริน  โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตร
ช านาญงาน

081-7416493

12 นายวิสุทธ์ิ จัดละ หมอดินต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 62/1 ม.6 ต.คลองตาคต 
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

- การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. 1
- การผลิตน  าหมักชีวภาพ พด.2
- การผลิตสมุนไพรไล่แมลง พด.7

062-3251145 นางสาววาริน  โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตร
ช านาญงาน

081-7416493

13 นางสาวรัชนี แป้นกลัด หมอดินต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ท่ีดิน 57 ม.8 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม
 จ.ราชบุรี

- การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. 1
- การผลิตน  าหมักชีวภาพ พด.2
- การผลิตสมุนไพรไล่แมลง พด.7
- การปรุงดิน

087-1616737 นางสาววาริน  โพธิ เจ้าพนักงานการเกษตร
ช านาญงาน

081-7416493



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายสุชล สุขเกษม หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 56 ม.7 ต.จอมปลวก อ.
บางคนที 
จ.สมุทรสงคราม

 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (บ้าน
สารภี)

086-1784157 นางสาวฐิศิรัตน์  คูวิจิตรจารุ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

092-0155223

2 นายสุชิน เลขาวิจิตร์ หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 9 ม.4 ต.บางย่ีรงค์ อ.
บางคนที
จ.สมุทรสงคราม

ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก และการ
ผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือน

085-1734813 นางสาวฐิศิรัตน์  คูวิจิตรจารุ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

092-0155224

3 นายบุญชู อยู่เช้ือ หมอดินฯอ าเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 9 ม.4 ต.ยายแพง อ.บาง
คนที 
จ.สมุทรสงคราม

ด้านการผลิตปุ๋ยคุณภาพสูง 
การเกษตรแบบผสมผสาน

083-3137686 นางสาวฐิศิรัตน์  คูวิจิตรจารุ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

092-0155225

4 นายเสง่ียม ทรงหิรัญ หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 67 ม.1 ต.บางสะแก อ.
บางคนที 
จ.สมุทรสงคราม

ด้านการผลิตส้มโอและส้มแก้ว
ปลอดสาร

089-9129844 นางสาวฐิศิรัตน์  คูวิจิตรจารุ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

092-0155226

5 นางสาวสถาพร ตะวันขึ น หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน 21 ม.4 ต.บางพรม อ.
บางคนที 
จ.สมุทรสงคราม

ด้านท าถ่านผลไม้ดับกล่ิน และ
การท าเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

085-1922995 นางสาวฐิศิรัตน์  คูวิจิตรจารุ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

092-0155227

6 นายสมโภชน์ หนูเขียว หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน  63/1 ม.8 ต.สวนหลวง 
อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม

ด้านการท าเกษตรแบบผสมผสาน 089-1733379 นายธนวิน  ชุมสุวรรณ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

094-5505702

7 นายสมพร หวังเจริญ หมอดินฯจังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน  28/2 ม.3 ต.ท้ายหาด อ.
เมือง 
จ.สมุทรสงคราม

ด้านการท าดินผสมส าหรับการ
ปลูกพืช

085-1797146 นางสาวกาญจนา  ชาวบุรี นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

089-7187515

สพด.สมุทรสงคราม



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นางบรรจง  อินทร์ยงค์ หมอดินฯต าบล 148 ม.6 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

การผลิตน  าหมักชีวภาพ 081-9345998 นางทิพวัลย์  แก้วร่วมวงศ์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-2544226

2 นายสุรพล เฟ่ืองสุวรรณ หมอดินฯหมู่บ้าน 381 ม.6 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี
 จ.ประจวบคีรีขันธ์

การผลิตปุ๋ยหมัก พด.1 082-7220269 นางทิพวัลย์  แก้วร่วมวงศ์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-2544226

3 นายวิโรจน์ กอนสุข หมอดินฯหมู่บ้าน 99/1 ม.1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณ
บุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

การจัดการน  า 083-9165159 นางทิพวัลย์  แก้วร่วมวงศ์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-2544226

4 นายพิธี  ทองสวัสด์ิ หมอดินฯต าบล 7 ม.6 ต.ศาลาลัย  อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์

การผลิตปุ๋ยหมัก  พด. 1และน  า
หมักชีวภาพ พด.2

089-9126045 นายบุรินทร์  เจียมจ านงค์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

087-3965417

5 นายขวัญชัย  โคว้ปรีชา หมอดินฯอ าเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาท่ีดิน ม. 6 ต.อ่าวทอง อ.ทับ
สะแก
 จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า,
งานปรับปรุงดิน

086-1716196 นางสาวอารีวรรณ  ภู่ระย้า เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

083-7848654

6 นายประเสริฐ  ยุวกาฬกุล หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ ศพก.อ.บางสะพาน 084-3188844 นายสมศักด์ิ  สัจจาพันธ์ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

089-2542703

1 นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ หมอดินฯต าบล 119/1 ม.4 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสด์ิ 
จ.กาญจนบุรี

ด้านการปลูกหญ้าแฝกและการ
ปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด

084-5276227 นายจิระพล  พิมภู นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

091-2223772

2 นางทิวาพร   ศรีวรกุล หมอดินฯต าบล 22/1 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี

ด้านการปลูกพืชอินทรีย์โดยใช้
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน

081-8572500 นายจิระพล  พิมภู นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

091-2223772

สพด.กาญจนบุรี

สพด.ประจวบคีรีขันธ์



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

3 นายบุญมี   เนตรสว่าง หมอดินฯอ าเภอ 87 ม.7 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี

เศรษฐกิจพอเพียง,การปรับปรุง
บ ารุงดิน,การผลิตสารชีวภาพ
จาก พด., การผลิตปุ๋ยหมัก

086-5492214 นายสมชัย สันทัด นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

081-7728251

4 นายจ าลอง   มณีรัตน์ หมอดินฯต าบล 84 ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี

ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินโดย
การใช้ปุ๋ยน  าชีวภาพและท าเชื อ
ไตโคเดอร์มาใช้เองในแปลง
เกษตร

084-7213484 นายวันชัย  สินประเสริฐ เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

081-5063162

5 นายกิตติวุฒิ   สระทองพิมพ์ หมอดินฯต าบล 298 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขาม
เตี ย 
จ.กาญจนบุรี

ด้านการผลิตน  าหมักชีวภาพ 
สารไล่แมลงศัตรูพืช

086-4892298 นางจิราภรณ์  สัพพสิน นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

084-6317532

6 นายชรินทร์  กล่ันแฮม หมอดินฯหมู่บ้าน 91 ม.7 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ 
จ.กาญจนบุรี

ด้านเกษตรผสมผสาน, การ
ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
สูตร พด.1, การปรับกรุงบ ารุง
ดินด้วยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)

086-0527188 นางพัชรมัย  ทะหล้า นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

095-2359954

7 นายปัญญา   ประจงตุ้ม หมอดินฯหมู่บ้าน 108/2 ม.6 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี

ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินโดย
การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) และ
ปุ๋ยน  าในการท าการเกษตร

087-1676892 นายวันชัย  สินประเสริฐ เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

081-5063162

8 นายประยุทธ  จ านงกุล หมอดินฯต าบล 121/1 ม.6 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย 
จ.กาญจนบุรี

ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักสูตร พด.1, การ
ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
(ปอเทือง)

089-8292338 นางพัชรมัย  ทะหล้า นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

095-2359954



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

ช่ือท่ีอยู่ศูนย์/สถานท่ีอบรม ความเช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์
ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ท่ีรับผิดชอบหมอดินอาสา

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

9 นายอุทัย   เรืองจินดา หมอดินฯต าบล 102/1 ม.12 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่า
มะกา 
จ.กาญจนบุรี

ด้านการผลิตน  าหมักจากสารเร่ง
 พด.2

087-0058092 นายจิระพล  พิมภู นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

091-2223772

10 นายสุวิทย์  เทียนเฮง หมอดินฯจังหวัด 79 ม.1 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี

ด้านการปรับปรุงดินด้วยน  าหมัก
ชีวภาพ พด.2 และปุ๋ยหมัก

091-2223772 นายจิระพล  พิมภู นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

091-2223772

11 นายพนม  ล้อมวงษ์ หมอดินฯหมู่บ้าน 44 ม.2 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ 
จ.กาญจนบุรี

ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักสูตร พด.1

081-9958622 นางพัชรมัย  ทะหล้า นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

095-2359954

1 นายวิชัย  กอนดี หมอดินฯหมู่บ้าน  138 ม.7 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร

081-1996908 นางปณิชา สังขมาลย์ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

086-7787171

2 นายปราสาท  ส่ือเฉย หมอดินฯต าบล 116 ม.6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร

082-0230929 นางสาวศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

089-8991954

3 นายจ าเริญ  สุดจิตจูล หมอดินฯหมู่บ้าน 11/10 ม.4 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้าน
แพ้ว 
จ.สมุทรสาคร

089-6995021 นายชาญณรงค์  ศศิธร นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

089-4912538

สพด.สมุทรสาคร


