แบบฟอร์มการส่งชือ่ สถานทีอ่ บรม สาหรับหลักสูตร 2
อบรม ณ ศูนย์หมอดินอาสา
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564
สพข.2
ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ทีอ่ ยู่ศูนย์/สถานทีอ่ บรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ทีร่ ับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.จันทบุรี
1 นายรัฐไท พงษ์ศักดิ์

หมอดินฯหมูบ่ ้าน ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสา 5 ม.2 ต.ปัถวี
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

เกษตรอินทรีย์

063-226-2251 น.ส.จรรจิรา เจริญทวีชยั

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

081-845-3611

2 นางมัณยภา อิ่มผ่อง

หมอดินฯหมูบ่ ้าน ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสา ม.7 ต.อ่างคีรี อ.
มะขาม จ.จันทบุรี

การอนุรักษ์ดินและนา

085-698-2705 น.ส.จรรจิรา เจริญทวีชยั

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

081-845-3612

เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

089-455-9734

089-808-6162 น.ส.วรารัตน์ ลีวรางกุล

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ

081-294-2519

089-098-6075 น.ส.ศิริวรรณ อินทร์พรหม

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

097-324-2915

สพด.ฉะเชิงเทรา
1 นายไพริน นพกัณฑ์

หมอดินฯหมูบ่ ้าน ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ม.6 บ.ตลิ่งชัน
ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เกษตรอินทรีย์
089-805-6645 น.ส.มะลิ มนทบ
การจัดการดินเปรียวในนาข้าว
การลดต้นทุนการผลิต
สพด.ชลบุรี

1 นางขวัญเรือน หนูแป

หมอดินฯหมูบ่ ้าน ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสาบ้านวังนาดา 24/3 ม.4 เกษตรอินทรีย์
ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
สพด.ตราด

1 นายบัณฑิต กูลพฤกษี

หมอดินฯตาบล ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสาตาบลเขาสมิง 230/1
ม.6 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

เกษตรอินทรีย์

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ทีอ่ ยู่ศูนย์/สถานทีอ่ บรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ทีร่ ับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.ปราจีนบุรี
1 นายสุนทร คมคาย

หมอดินฯตาบล ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสา ม.4 ต.เขาไม้แก้ว
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เกษตรอินทรีย์
การเลียงไก่อารมณ์ดี
โรงเรือนอัจฉริยะ
ทานาตาลอินทรีย์

089-895-7978 น.ส.ภัสสมณฑ์ เอี่ยมเข่ง

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

064-646-9351

2 นางวันเพ็ญ สนลอย

หมอดินฯจังหวัด ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสา ม.5 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี
หมอดินฯตาบล ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสาหมู่ 8 ต.ดงขีเหล็ก
อ.เมือง ปราจีนบุรี

เกษตรทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง
การทาปุย๋ หมัก,นาหมักชีวภาพ
การปรับปรุงดินกรดโดยใช้
โดโลไมท์ในสวนทุเรียน
ปอเทืองปรับปรุงดิน
การใช้นาหมักชีวภาพในไม้ผล
การผลิตพันธุ์ขา้ ว กข.43
ทาหัวเชือจุลนิ ทรียใ์ บไม้
การทาปุย๋ หมัก
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

081-803-4930 น.ส.ปาริชาติ ไผผักแว่น

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร

085-920-8429

089-965-7049 นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

081-701-9305

081-913-1060 น.ส.วรารัตน์ ภาคภูมิ

เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

092-520-8975

086-027-0954 ว่าที.่ ร.ต.ณัฐวุฒิ กุลแก้ว

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

081-740-8096

3 นายมนัส ฮวดจึง

4 นายสมพงษ์ กิตติสนุ ทโรภาศหมอดินฯตาบล ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสา ม.1 ต.ไผ่ชะเลือด
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
5 นางนิรมล เพียโคตร

หมอดินฯตาบล ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสา ม.13 ต.นาดี อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี

086-1441092 นายประภาส ชัยศรี

081- 9969661

สพด.ระยอง
หมอดินฯจังหวัด ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสา ต.ทุง่ ควายกิน 22/3
ม.13 ต.ทุง่ ควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
2 นายประจวบ มีบุญสบาย หมอดินฯตาบล ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีตาบลนาตาขวัญ
ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
1 นายอ๋า พรมไธสง

ข้าวอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์
การปรุงดิน
การใช้ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชวี ภาพ
(กรมพัฒนาทีด่ ิน)

082-210-1266 นายวชิระ แสงประทุม

097-238-2114

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ทีอ่ ยู่ศูนย์/สถานทีอ่ บรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ทีร่ ับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.สระแก้ว
1 นายยุทธพงษ์ รัตนวิทย์

หมอดินฯตาบล ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสาบ้านคลองมะละกอ
ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว

หมอดินฯหมูบ่ ้าน ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสาบ้านใหม่ไทยพัฒนา
ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว
หมอดินฯหมูบ่ ้าน ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสา ต.หันทราย
3 นายศรพิชยั ทันไชย
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
4 นายรณรงค์ มณทาชาติ หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ฝกึ หมอดินอาสาบ้านคลองร่วม
ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
2 นายอนุชา ทุมสุข

เกษตรอินทรีย์/ปุย๋ อินทรีย์
การผลิตปุย๋ หมัก พด.13
การจัดการดินเพือ่ เข้าสู่
กระบวนการเกษตรอินทรีย์

089-056-0535 นางวิราวัณร์ ชัยศรี

เจ้าพนักงาน
088-551-5659
การเกษตรชานาญงาน

ผัก
การเลียงควาย
ปุย๋ หมัก
การปรับปรุงบารุงดิน

089-253-1359 นางวิราวัณร์ ชัยศรี

เจ้าพนักงาน
088-551-5659
การเกษตรชานาญงาน

081-152-5906 น.ส.ฤทัย วงษ์ประดิษฐ์

ปุย๋ หมัก/นาหมักชีวภาพ
ปุย๋ พืชสด
การใช้ Test-Kit ทดสอบดิน

061-520-7827 นายนิวัฒน์ อินทร์หอม

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

090-963-7048
086-461-3575

