
คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

1 18-ธ.ค.-63 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธ์ุ 350 น.ส.อุไรวรรณ ถายา 089-7972091

2 22-ธ.ค.-63 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล ศูนย์ปันบุญ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย 42 น.ส.อุไรวรรณ ถายา 089-7972091

3 22-ธ.ค.-63 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
ต.นาคู  อ.นาคู  จ.กาฬสินธ์ุ

58 นายมรุธ  ภูทองขาว 086-9721845

4 22-ธ.ค.-63 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านดอนฮูฮา ม.2
ต.สงเปลือย  อ.เขาวง

96 นายจักรวาล มีทิพย์ 086-2362955

5 23-ธ.ค.-63 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ต.ค าใหญ่  อ.ห้วยเม็ก

70 น.ส.อุไรวรรณ ถายา 089-7972091

6 23-ธ.ค.-63 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์

75 นายจักรวาล มีทิพย์ 086-2362955

7 23-ธ.ค.-63 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
ต.นามน   อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ

82 นายมรุธ  ภูทองขาว 086-9721845

8 24-ธ.ค.-63 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดา  บ.นาบอน 
ต.นาบอน อ.ค าม่วง

190 นายวิจิตร  ผลเรือง 089-8623617

9 25-ธ.ค.-63 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล ห้องประชุมเทศบาลหนองกุงศรี ต.หนองกุงศรี
อ.หนองกุงศรี

150 นายมนตรี  วันตาแสง 066-1174569

10 25-ธ.ค.-63 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล สถานีพัฒนาท่ีดินกาฬสินธ์ุ 94 น.ส.อุไรวรรณ ถายา 089-7972091

11 25-ธ.ค.-63 พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 86 นายมหิทร  ภูติโส 089-4163118

ก าหนดการฝึกอบรมหมอดินอาสา
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 (หลักสูตร 3)

สพข.5  

สพด.กาฬสินธ์ุ



คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

1 3-ธ.ค.-63
การจัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์งานพัฒนาท่ีดิน

สนามทุ่งศรีเมือง 240 นายชินภัทร เจนบ้านผือ 095-5491656

2 11-13 ม.ค.64

พัฒนาถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล
 - ฐานเรียนรู้ท่ี 1 การบ่มดิน
 - ฐานเรียนรู้ท่ี 2 พด.13
 - ฐานเรียนรู้ท่ี 3 เคร่ืองจักรกล
 - ฐานเรียนรู้ท่ี 4 Application กรมพัฒนา
ท่ีดิน
 - ฐานเรียนรู้ท่ี 5 เกษตรทฤษฎีใหม่

สถานีพัฒนาท่ีดินอุดรธานี 1,183 นายชินภัทร เจนบ้านผือ 095-5491656

-การวิเคราะห์ดิน
-การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร/
ส่ิงมีชีวิตในดิน
-เกษตรอินทรีย์
-เกษตรทฤษฎีใหม่
-การอนุรักษ์ดินและน  า
-เกษตรอินทรีย์/PGS
-ทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง
-การปรับปรุงบ ารุงดิน
-การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรอินทรีย์/PGS
-ทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง
-การปรับปรุงบ ารุงดิน
-การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ

081-96683653 23-ธ.ค.-63
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ต.นาดง อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ

44 นางสาวปิยวรรณ  เขิมขันธ์

นางสาวปิยวรรณ  เขิมขันธ์ 081-9668365

2 22-ธ.ค.-63
ศูนย์ถ่ายทอดโนโลยี การพัฒนาท่ีดิน (นายบุญมี หัตถกอง) 
ต.น  าจั น อ.เซกา จ.บึงกาฬ

85 นางสาวกนกนิภา  อ่ าสวัสด์ิ 082-7781772

1 15-ธ.ค.-63 สพด.บึงกาฬ 144

สพด.บึงกาฬ

สพด.อุดรธานี



คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

เกษตรอินทรีย์/PGS
-ทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง
-การปรับปรุงบ ารุงดิน
-การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรอินทรีย์/PGS
-ทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง
-การปรับปรุงบ ารุงดิน
-การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรอินทรีย์/PGS
-ทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง

-การปรับปรุงบ ารุงดิน

-การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ

1 8 และ 9 มี.ค. 64 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน อบต.เขวา อ.เมือง ศูนย์ขยายพันธ์พันพืชท่ี 7 ต.กู่ทอง 
อ.เชียงยืน

121 นายพิชิด ธานี  084-2121215

1.น.ส.ปัญจพร ตั งศิริ 088-5524536

2.น.ส.สุภาพร  แหวะสอน 095-6648516

3.นายอภิลักษณ์  อักษรพรหม 086-9186637

4.น.ส.สุพรรษา  รังษี 082-1022045

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนครอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

1 21-ธ.ค.-63 - การใช้แอปพริเคช่ันกรมพัฒนาท่ีดิน
• ศึกษาดูงาน 
- ระบบการให้น  าในโครงการปลูกอ้อยเพ่ือ
ผลิตท่อนพันธ์ุ
- พิพิธภัณฑ์ดิน
- การปลูกกัญชา

1,074

092-9565688

6 24-ธ.ค.-63
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

59 นางสาวกนกนิภา  อ่ าสวัสด์ิ 082-7781772

5 23-ธ.ค.-63
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ต.ถ  าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

96 นายวรศักด์ิ  ศรีคัฒนพรหม

4 23-ธ.ค.-63
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

74 นางสาวกนกนิภา  อ่ าสวัสด์ิ 082-7781772

สพด.มหาสารคาม

สพด.สกลนคร



คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

1 9-มี.ค.-64 ความรู้ด้านการจัดการดินทราย 102 ม.2 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
นายอภิศักด์ิ แก้วสีบุตร

108 นางสาวจุฬาวรรณ และกาสินธ์ุ 081-8758469

2 11-มี.ค.-64 ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก 29 ม.6 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น  
นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร

151 นางสาวจุฬาวรรณ และกาสินธ์ุ 081-8758469

3 16-มี.ค.-64 -ถังความรู้การจัดการดิน
-ถังความรู้การอนุรักษ์ดินและน ้า/หญ้าแฝก

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.)อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

100 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี 061-5105444

4 18-มี.ค.-64 -ถังความรู้การจัดการดิน
-ถังความรู้การอนุรักษ์ดินและน ้า/หญ้าแฝก

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ต้าบลบ้านใหม่ 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

91 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี 061-5105444

5 15-มี.ค.-64 -ถังความรู้การจัดการดิน
-ถังความรู้การอนุรักษ์ดินและน ้า/หญ้าแฝก

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน บ .ชาด ม.9 
ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

23 นายสุขสันต์  นิลผาย 080-1539645

6 16-มี.ค.-64 -ถังความรู้การจัดการดิน
-ถังความรู้การอนุรักษ์ดินและน ้า/หญ้าแฝก

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน บ .ดอนหัน ม.11 
ต.บ้านฝาง    จ.ขอนแก่น

62 นายสุขสันต์  นิลผาย 080-1539645

7 17-มี.ค.-64 -ถังความรู้การจัดการดิน
-ถังความรู้การอนุรักษ์ดินและน ้า/หญ้าแฝก

ศูนย์ ศพก. ม.5 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 39 นายสุขสันต์  นิลผาย 080-1539645

8 18-มี.ค.-64 -ถังความรู้การจัดการดิน
-ถังความรู้การอนุรักษ์ดินและน ้า/หญ้าแฝก

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ม .4 ต.ขัวเรียง 
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

104 นายสุขสันต์  นิลผาย 080-1539645

9 16-มี.ค.-64 -การปรับปรุงบ้ารุงดิน
-การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
-การแปรรูปข้าว

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นายวิรัตน์ โพธ์ิศรีเรือง

282 นามปฐมรัตน์ หัศกรรจ์ 086-4014736

10 18-มี.ค.-64 -การอนุรักษ์ดินและน ้าด้วยหญ้าแฝก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.ศรีสุขส้าราญ อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น / นายสุพจน์ พิมพิสาร

56 นามปฐมรัตน์ หัศกรรจ์ 086-4014736

11 19-มี.ค.-64 -การแปรรูปการเพ่ิมมูลค่า
-การอนุรักษ์ดินและน ้า

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
นางบุญเต็ม สุดใจ

34 นามปฐมรัตน์ หัศกรรจ์ 086-4014736

สพด.ขอนแก่น



คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

12 10 มี.ค. 64 - ความรู้ด้านการปรุงดิน
- พด.๑๓
- แฝกและการอนุรักษ์ดินและน ้า

ศพก. ต.โนนทอง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น /นายสมจิตร ใจดี ๙๖ นางมนัสนันท์  ไชยนุรัตน์ 081-6011013

13 12 มี.ค. 64 - ความรู้ด้านการปรุงดิน
- พด.๑๓
- แฝกและการอนุรักษ์ดินและน ้า

ศพก. ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น  /นายชาย ดีจะมาลา ๑๓๕ นางมนัสนันท์  ไชยนุรัตน์ 081-6011013

14 9-มี.ค.-64 การปรับปรุงบ้ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชและ
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

107 ม.8 บ้านผักหนาม ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน 
จ.ขอนแก่น /ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน  
นายพิชญ์พง วิลาวรรณ

94 นายปรัชญา มหาชานนท์ 099-4181964

15 11-มี.ค.-64 การปรับปรุงบ้ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชและ
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

41/1 ม.5 ต.ทรายมูล อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น / ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน นายเคนด้วน บุตรโม

158 นายปรัชญา มหาชานนท์ 099-4181964

16 16-มี.ค.-64 การปรับปรุงบ้ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชและ
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

66 ม.15 บ้านห้วยยางศรีวิลัย ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น /นายบุญส่ง นารีจันทร์

25 นายปรัชญา มหาชานนท์ 099-4181964

17 9-มี.ค.-64 เกษตรทฤษฎีใหม่ 32 ม.3 บ้านโนนสวรรค์ ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 
นายหนูกาล วิรุณละพันธ์

50 นางภาวิณี เรืองจันทร์ 080-3175057

18 11-มี.ค.-64 การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูก
ข้าว

ม.9 บ้านโนนศิลา ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
นายบุญชั น บุญเรืองศรี

70 นางภาวิณี เรืองจันทร์ 080-3175057

19 16-มี.ค.-64 การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และน ้า

ม.7 บ้านสมบูรณ์ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  /
นายชัยยพร หิรัญอร

67 นางภาวิณี เรืองจันทร์ 080-3175057

1 3 ธ.ค. 64 1. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
2. ฐานคนรักษ์น  า
3. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี

หอประชุมอ าเภอเมือง หนองบัวล าภู 85 นางนิตยา  พากุล 088-5134915

สพด.หนองบัวล าภู



คร้ังท่ี วันท่ีจัดอบรม หัวข้อการอบรม สถานท่ี / ช่ือศูนย์ท่ีอบรม
จ านวนหมอดิน
อาสาท่ีเข้าอบรม

(ราย)

ช่ือ-นามสกุล เจ้าหน้าท่ี พด.
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

2 12 ธ.ค. 64 1. ฐานคนรักษ์น  า
2. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี
3. ฐานโคกหนองนา
4. ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์
5. ฐานคนเอาถ่าน

ศูนย์ป่ารักษ์น  า อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 214 ว่าท่ี รต.อนุรักษ์  ศรีวิเศษ 084-7546182

3 13 ธ.ค. 64 1. คนรักษ์น  า
2.ฐานคนรักษ์แม่ธรณี
3.ฐานโคกหนองนา
4. ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์

ศูนย์ป่ารักษ์น  า อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 233 นางอังค์วรา  วิบูลย์กุล 065-3988894

1 2-ธ.ค.-63
หลักสูตรท่ี ๓  พัฒนาถังความรู้หมอดิน
อาสารูปแบบดิจิทัล

ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาท่ีดินภายในสถานีพัฒนาท่ีดิน
หนองคาย

493 นายอรรถพล  ไชยมาลา 098-6595139

สพด.หนองคาย


