กาหนดการฝึกอบรมหมอดินอาสา
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 (หลักสูตร 2)
สพข.1
ครั้งที่ วันที่จัดอบรม

หัวข้อการอบรม

สถานที่ / ชือ่ ศูนย์ที่อบรม

จานวนหมอดิน
อาสาที่เข้าอบรม
(ราย)

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
เบอร์โทรศัพท์
ผูป้ ระสานงาน

1 14-15 ม.ค.64

เศรษฐกิจพอเพียง

สพด.นครนายก
ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

2 19-20 ม.ค.64

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

75

นางพิสมัย ยกย่อง

083-6968659

การปรับปรุงบารุงดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์
Organic Thailand

สพด.ชัยนาท
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตาบลนาพุ
171/1 ม.3 ต.บ้านนาพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

150

น.ส.ดรุณี อ่อนศรี

087-3063503

30

1.นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี
2.นายทศพร รอดหลง

061-5105444
061-8037171

30

1.นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี
2.นายทศพร รอดหลง

061-5105444
061-8037171

1 27-28 ม.ค.64

การปรับปรุงบารุงดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์

75

นางพิสมัย ยกย่อง

083-6968659

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตาบลไกรกลาง
2/1 ม.3 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

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

1

21 ม.ค. 64

1.การปรับปรุงบารุงดิน
2.การปลูกพืชในโรงเรือน

สพด.สมุทรปราการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ต.จระเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

22 ม.ค. 64

1.การผลิตมะม่วง,หญ้าแฝก

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
1/1 ม.3 ต.ท่าทอง ต.ปากนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ครั้งที่ วันที่จัดอบรม

หัวข้อการอบรม

1 13-14 ม.ค. 64 โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 2

1 27-28 ม.ค.64

โครงการหมอดินอาสา 4.0
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรีกรมพัฒนาที่ดิน (หลักสูตร 2)

1 28-29 ธ.ค.63

โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 2

2 7-8 ม.ค.64

โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 2

3 11-12 ม.ค.64

โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 2

4 13-14 ม.ค.64

โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 2

สถานที่ / ชือ่ ศูนย์ที่อบรม
สพด.นนทบุรี
1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
67 ม.1 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
63/1 ม.8 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
สพด.สิงห์บุรี
ศูนย์ฝกึ นายรักษิต ไหลประเดิมพัน 20 ม.4 ต.ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
สพด.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ม.2 ต.หนองนาแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาพเอเชีย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ม.2 ต.หนองนาแดง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาพเอเชีย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ม.2 ต.หนองนาแดง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาพเอเชีย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ม.2 ต.หนองนาแดง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาพเอเชีย

จานวนหมอดิน
อาสาที่เข้าอบรม
(ราย)

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
เบอร์โทรศัพท์
ผูป้ ระสานงาน

30

นางสาวกุลณัฐ ศรีมูล

083-0750179

100

น.ส.ทัศนีย์ กุณณะ

089-4818325

100

น.ส.ภทรชนกปัทมะนาวิน

099-1455896

100

น.ส.ภทรชนก ปัทมะนาวิน

099-1455896

100

น.ส.ภทรชนก ปัทมะนาวิน

099-1455896

100

น.ส.ภทรชนก ปัทมะนาวิน

099-1455896

ครั้งที่ วันที่จัดอบรม

หัวข้อการอบรม

1 26 – 27 ม.ค.64 การทาเกษตรแบบผสมผสาน
การผลิตปุ๋ยหมัก

1 26-27 ม.ค.64

เกษตรผสมผสาน
การทานาลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

1 20-21 ม.ค. 64 เกษตรผสมผสาน

2 20-21 ม.ค. 64 ผลิตพืชอาหารสัตว์
เกษตรอินทรีย์

สถานที่ / ชือ่ ศูนย์ที่อบรม
สพด.นครปฐม
- 69/1 หมู่ 4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
ด้านเกษตรผสมผสาน
- 144 หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก

จานวนหมอดิน
อาสาที่เข้าอบรม
(ราย)

นายจิระ มาตรทอง

086-1730970

20

นายอภิวัฒน์ ข้าวหอมหาง

090-9563167

สพด.สุพรรณบุรี
17/2 ม.4 ต.สวนพริก อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

150

นายทนง ไม้เลียง
นายองอาจ นักฟ้อน
นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร
น.ส.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม
น.ส.ไพริน เพ็งสุข
นายภิญโญ หนูแก้ว

081-9910566
089-7022189
089-2707985
089-1692051
085-2983840
086-2648246

46 ม.3 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

150

นายทนง ไม้เลียง
นายองอาจ นักฟ้อน
นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร
น.ส.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม
น.ส.ไพริน เพ็งสุข
นายภิญโญ หนูแก้ว

081-9910566
089-7022189
089-2707985
089-1692051
085-2983840
086-2648246

สพด.กรุงเทพมหานคร
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
18 ม.1 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

150 ราย

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
เบอร์โทรศัพท์
ผูป้ ระสานงาน

ครั้งที่ วันที่จัดอบรม

หัวข้อการอบรม

1 27-28 ม.ค. 64 1.การจัดการดินเพื่อการปลูกข้าว การใช้สารอินทรีย์ใน
นาข้าว
2.การปรับปรุงบารุงดิน
1 14-15 ม.ค. 64 เกษตรอินทรีย์
การขจัดการดินเปรียวในนาข้าว
การลดต้นทุนการผลิต

สถานที่ / ชือ่ ศูนย์ที่อบรม

จานวนหมอดิน
อาสาที่เข้าอบรม
(ราย)

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
เบอร์โทรศัพท์
ผูป้ ระสานงาน

สพด.อ่างทอง
19 หมู่ 4 ต.ไผ่ดาพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
24 หมู่3 ต.ป่างิว อ.เมือง จ.อ่างทอง

100

น.ส.ภีรพร แซ่เล้า

097-4596669

สพด.ปทุมธานี
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ม..6 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
(หมอดิน ไพริน นพกัณฑ์ )

100

น.ส.วัลลภา ชัยมาต
น.ส.สุปราณี ต้นจาน

086-703-3719
098-104-8988

50

น.ส.ศุภลักษณ์ เจริญศรี

095-581-2938

การใช้ผลิตภัณฑ์จุลนิ ทรีย์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนาไปใช้ใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ด้านการเกษตร การพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ม. 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 26-27 ม.ค. 64 การผลิตและการใช้นาหมักชีวภาพ พด.2
การผลิตและแปรรูปมะขามเปรียวยักษ์
การอนุรักษ์และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ของดิน ( Soil biodiversity) (ฟังบรรยายและเข้าฐาน
เรียนรู)้
เกษตรอินทรีย์ตามรอยเท้าพ่อแบบเกษตรพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ศูนย์ฝกึ ทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
160/4 ม. 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 28/1 ม.2 ต.หนอง
นาแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
( หมอดิน ประจวบ คุ้มทรัพย์ )
ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ( CESRA )
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการทหารพันธุ์ดี ตาบลหนองสาหร่ายอาเภอปากช่อง
จังวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ วันที่จัดอบรม

หัวข้อการอบรม

1 26-27 ม.ค. 64 1. ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ โซนนิ่ง
2. ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
2 9-10 ก.พ. 64 1. ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ โซนนิ่ง
2. ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
3 2-3 มี.ค. 64
1. ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ โซนนิ่ง
2. ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
1 19 ม.ค.64
2 20 ม.ค.64

สถานที่ / ชือ่ ศูนย์ที่อบรม
สพด.ลพบุรี
1. เลขที่ 36 หมู่ 4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
2. เลขที่ 35/1 หมู่ 6 ต.ตันจูอ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
1. เลขที่ 36 หมู่ 4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
2. เลขที่ 35/1 หมู่ 6 ต.ตันจู อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
1. เลขที่ 36 หมู่ 4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
2. เลขที่ 35/1 หมู่ 6 ต.ตันจูอ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

สพด.สระบุรี
การปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อลด
ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 25 หมู่ 9 ต.สามง่ามท่า
ต้นทุนการผลิต
โบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
การผลิตนาหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 และ พด.7 การ 20 หมู่ 4 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ผลิตถ่ายไบโอชาใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความชืนและ
รักษาความชืนในดิน การเกษตรแบบมีสว่ นร่วม (PGS)

จานวนหมอดิน
อาสาที่เข้าอบรม
(ราย)

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
เบอร์โทรศัพท์
ผูป้ ระสานงาน

100

น.ส.วรลักษณ์ เนียมพูลทอง

095-5941501

110

น.ส.วรลักษณ์ เนียมพูลทอง

095-5941501

200

น.ส.วรลักษณ์ เนียมพูลทอง

095-5941501

160

นางสาวนาฝน อิสระ

089-615-8984

160

นางสาวนาฝน อิสระ

089-615-8984

