แบบฟอร์มการส่งชือ่ สถานที่อบรม สาหรับหลักสูตร 2
อบรม ณ ศูนย์หมอดินอาสา
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564
สพข.3
ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

080-1598652 นายภารดร ดาวษาวะ

เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

064-118-4999

การปรับปรุงบารุงดิน

083-1481377 นายธนมงคล ขวัญทิพย์

เจ้าพนักงาน
081-877-6229
การเกษตรชานาญงาน

การปลูกแฝก
การอนุรักษ์ดินและนา
การทาเกษตรแบบผสมผสาน

098-1982633 นายวัชรินทร์ ปรางค์ชัยภูมิ

เจ้าพนักงาน
0807215454
การเกษตรชานาญงาน

เบอร์โทรศัพท์

สพด.ชัยภูมิ
1 นายทองใบ ปราบภัย

หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
การปรับปรุงบารุงดิน
ตาบลห้วยต้อน บ้านชีลอม ม.4 ต.ห้วยต้อน
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

หมอดินฯจังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ตาบลโนนคูณ บ้านโจดกลาง ม.5 ต.โนนคูณ
อ.ดอนสาร จ.ชัยภูมิ
3 นายทองอินทร์ นามประไพหมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ตาบลท่าใหญ่ บ้านโนนศรีทอง
ม.5 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
2 นายต้น จันทร์สว่าง

สพด. บุรีรัมย์
1 นายปาน เงินไทย

หมอดินฯหมู่บ้าน

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เกษตรอินทรีย์

081-065-2623 นายอภิชัย กะตะศิลา

เจ้าพนักงาน
083-283-6404
การเกษตรชานาญงาน

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด. สุรินทร์
1 นายเผชิญ ลักขษร
2 นายสมศักดิ์ กองทอง

3 นายสมชาติ เนื่องมี
4 นายเทศน์ ธรรมดา

หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
192/3 ม.12 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
3/2 ม.3 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
46 ม.2 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
17/2 ม.4 ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

5 นายสมเกียรติ เพชรมาก หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
64 ม.5 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์
6 นายาสังเวียน สายบุตร หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
6 ม.9 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
7 นางอรุณ ดอกศรีจันทร์ หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
45 ม.5 ต.คาละแมะ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์

8 นายบุญจันทร์ แก้วก่อง หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
45 ม.5 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

การปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์
ดินและนา
เกษตรอินทรีย์
ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.
ผลิตนาหมักชีวภาพ
เกษตรผสมผสาน
เกษตรอินทรีย์
ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.
ผลิตนาหมักชีวภาพ
เกษตรผสมผสาน

นายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก
นายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก

นายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก
086-250-3934 นางนิภารัตน์ ตระกูลพงษ์

081-064-5091 นายกฤษดา ศรีทับทิม

เกษตรผสมผสาน

น.ส.นิภาพร ไขยศรี

การทาระบบอนุรักษ์ดินและนา
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตใน
พืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-map

น.ส.ศศิธร หุ่นทอง

เกษตรอินทรีย์
ผลิตปุ๋ยหมัก/นาหมักชีวภาพ
สูตร พด.

089-582-6506 น.ส.สุวรรณี สุดสงวน

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ

088-581-5617

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงาน

088-581-5617

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงาน

081-320-2026

เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

089-626-0060

088-581-5617

086-647-6816

083-142-3956
086-898-8626

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.นครราชสีมา
การขยายพันธุ์พืช
1 นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
117 ม.3 ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา การปลูกพืชในพืนที่ดินเค็ม

081-264-5943 นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

062-964-6198

2 นายมานะ เซียงสันเทียะ หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
27 ม.5 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.
นครราชสีมา
หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
3 นายทองอยู่ ไหวพริบ
20/1 ม.3 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา

081-075-1456 นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

062-964-6198

การปรับเปลี่ยนพืนที่เพาะปลูก 063-386-8696 นางพิชชานันท์ รักษาทรัพย์
มาเลียงปลานิลด้วยสารเร่ง
พด.2และ พด.6

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

062-964-6198

ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
086-254-0322 นายวินัติ วารีอุดมทรัพย์
การผลิตปุ๋ยหมัก/นาหมักชีวภาพ
การปลูกมันสาปะหลัง
การปรับปรุงบารุงดิน

เจ้าพนักงาน
081-876-3650
การเกษตรชานาญงาน

การผลิตปุ๋ยหมัก/นาหมักชีวภาพ 089-948-4737 นายพลกฤษณ์ การรักษา
การเพาะชากล้าไม้
การเลียงสัตว์นา
ศูนย์ฝกึ อบรมทางการเกษตร

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

081-185-7373

การผลิตและแปรรูปมะขาม
เปรียวยักษ์
การผลิตและการใช้นาหมัก
ชีวภาพ พด.2

เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

086-876-8030

4 นายสุบรรณ อันทินทา

หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
152 ม.11 ต.หลุ่งประดู อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา

5 นายจันทร์ที ประทุมมา ประธานศพก.
ตลาดไทร

6 นายประจวบ คุ้มทรัพย์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 138 ม.6 ต.ตลาดไทร
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
28/1 ม.2 ต.หนองนาแดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

การทาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้า
แฝก

080-160-0149 นายดาวรุ่ง วิสทุ ธิ์

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

7 นายอนุวัฒน์ ปาริเวสัง

8 นายอรุณ ขันโคกสูง

9 นายวรายุธ แฉ่งสูงเนิน

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
121 ม.10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
39 ม.5 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

การทาปุ๋ยหมัก พด.1
การทานาหมักชีวภาพ

087-939-5918 น.ส.สุกัญญา หันนาเที่ยง

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ

086-876-8030

การผลิตนาหมัก พด.3
เกษตรนววิถีในชุมชน
ปุ๋ยอินทรีย์
การประมง

081-790-2368 นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

089-691-5729

หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
48 ม.6 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

การผลิตปุ๋ยหมัก พด.1
การผลิตหญ้าแฝก
การผลิตผักอินทรีย์
การปรับปรุงบารุงดิน

098-149-5846 นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

089-691-5729

081-866-4675 นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

089-691-5729

การไถกลบตอซังพร้อมหว่าน
10 นายประสิทธิ์ เบืองกลาง หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
79/1 หมู่11 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ พืชปุ๋ยสด
จ.นครราชสีมา
เกษตรผสมผสาน
ปศุสตั ว์

