
ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

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

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายทวี  ประสานพันธ์ หมอดินอาสา 8 หมู่1 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ด้านการผลิตน ้าหมัก และ
พืชปุ๋ยสด

08-1562469-7 นายสมิทธิ  หล้าพรหม นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

09-5612068-8

2 นางพวงแก้ว  พิมพ์กุล หมอดินอาสา 119 หมู่12 ต.หนองขอน อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี

ด้านการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
อนุรักษ์ดินและน ้า และพืชปุ๋ย
สด

08-5316365-9 นายสมิทธิ  หล้าพรหม นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

09-5612068-8

3 นายจักริน  ภิญโญ หมอดินอาสา 49 หมู่9 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม 
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก พด . และ
การเกษตรผสมผสาน

นางปวีณา ยงยืน นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

09-8104393-9

4 นางสุดใจ  ชัยเรือง หมอดินอาสา 9 หมู่ 9 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี

ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก พด . และ
การเกษตรผสมผสาน

นางปวีณา ยงยืน นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

09-8104393-9

5 นาณรงค์  ลุนพรม หมอดินอาสา 123 หมู่5 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธานี

ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก พด . และ
การเกษตรผสมผสาน

นางปวีณา ยงยืน นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

09-8104393-9

6 นายปรีชา สารบูรณ์ หมอดินอาสา 144 หมู่6 ต.ก่อเอ้ อ.เข่ืองใน 
จ.อุบลราชธานี

ด้านการผลิตน ้าหมัก นางจิตรทิวา  เหลืองวิเศษ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-1670440-4

7 นายส้าลี  บัวเงิน หมอดินอาสา 22 หมู่3 ต.โนนกลาง อ.เข่ืองใน 
จ.อุบลราชธานี

ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก พด . นางจิตรทิวา  เหลืองวิเศษ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-1670440-4

8 นายวิทยา  บัณฑิต หมอดินอาสา 96 หมู่11 ต.หัวดอน อ.เข่ืองใน 
จ.อุบลราชธานี

ด้านการผลิตน ้าหมัก นางจิตรทิวา  เหลืองวิเศษ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-1670440-4

9 นายอรุณ  พิมพ์พันธ์ หมอดินอาสา 90 หมู่8 ต.ศรีสุข อ.เข่ืองใน 
จ.อุบลราชธานี

ด้านการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุง
บ้ารุงดิน และเกษตรทฤษฎีใหม่

นางจิตรทิวา  เหลืองวิเศษ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-1670440-4

โครงการอบรมหมอดินอาสา  4.0  ปีงบประมาณ  2564

สพด.อุบลราชธานี

แบบฟอร์มการส่งช่ือสถานท่ีอบรม  ส าหรับหลักสูตร 2
อบรม  ณ  ศูนย์หมอดินอาสา

สพข.4



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

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

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

10 นายสกลกิจ  วงค์พรมมา หมอดินอาสา 18 หมู่6 ต.บุ่งไหม อ.วารินช้าราบ 
จ.อุบลราชธานี

ด้านการผลิตน ้าหมัก และ
ปุ๋ยหมัก พด.

นางจิตรทิวา  เหลืองวิเศษ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-1670440-4

11 นายพ่ัว  สารีอาจ หมอดินอาสา 165 หมู่5 ต.ส้าโรง อ.ส้าโรง 
จ.อุบลราชธานี

ด้านการผลิตน ้าหมัก การใช้
พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ้ารุงดิน

นางจิตรทิวา  เหลืองวิเศษ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-1670440-4

12 นายทิพากร  อวะสี หมอดินอาสา 58 หมู่6 ต.กลางใหญ่ อ.เข่ืองใน 
จ.อุบลราชธานี

ด้านการผลิตน ้าหมัก และปุ๋ย
หมัก พด.

นางจิตรทิวา  เหลืองวิเศษ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-1670440-4

13 นายบุญเลิศ  เคนมี หมอดินอาสา 141 หมู่4 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ 
จ.อุบลราชธานี

การผลิตน ้าหมักชีวภาพ พด .2 นายมาโนชญ์ ครองตน นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

08-5101588-3

14 นายสีนวล  วิชาชาติ หมอดินอาสา 19 หมู่11 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น 
จ.อุบลราชธานี

การปรับปรุงบ้ารุงดิน นายมาโนชญ์ ครองตน นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

08-5101588-3

15 นายสัมฤทธ์ิ  พิมพา หมอดินอาสา 39 หมู่4 ต.นาตาล อ.นาตาล 
จ.อุบลราชธานี

การผลิตสารไล่แมลง พด. 7 นายมาโนชญ์ ครองตน นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

08-5101588-3

16 นายเสถียร  กุลโชติ หมอดินอาสา 102 หมู่9 ต.สารภี อ.โพธ์ิไทร 
จ.อุบลราชธานี

การใช้ปุ๋ยพืชสด นายมาโนชญ์ ครองตน นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

08-5101588-3

17 นายประสิทธ์ิ  ไกยะวินิจ หมอดินอาสา 23 หมู่1 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ 
จ.อุบลราชธานี

การปลูกแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดิน
และน ้า

นายมาโนชญ์ ครองตน นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

08-5101588-3

18 นายสงวน   จบศรี หมอดินอาสา 127 หมู่2 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ 
จ.อุบลราชธานี

ไร่นาสวนผสม นายวิทยากร ภูมาศ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

08-9902996-9

19 นายประสิทธิ    บุญแก้ว หมอดินอาสา 116 หมู่4 ต.ท่าช้าง อ.สว่าฃวีระวงศ์ 
จ.อุบลราชธานี

เกษตรทฤษฎีใหม่ นายวิทยากร ภูมาศ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

08-9902996-9

20 นางจิราพร  สาระไทย หมอดินอาสา 78 หมู่1 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง 
จ.อุบลราชธานี

เกษตรทฤษฎีใหม่ นายวิทยากร ภูมาศ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

08-9902996-9

21 นางสาวล้าดวน  บาดี หมอดินอาสา 2 หมู่5 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร 
จ.อุบลราชธานี

เกษตรผสมผสาน นางสาวปิยะนุช มงคลศรีวิทยา นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-6179971-5



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

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

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

22 นายบุญธรรม  วรปัญญานุกูล หมอดินอาสา 48 หมู่1 ต.ฝางค้า อ.สิรินธร 
จ.อุบลราชธานี

หญ้าแฝก นางสาวปิยะนุช มงคลศรีวิทยา นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-6179971-5

23 นายปีชา  เส้นเกษ หมอดินอาสา 29 หมู่12 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี

เกษตรผสมผสาน นางสาวปิยะนุช มงคลศรีวิทยา นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-6179971-5

24 นายถนอม  โพพิลา หมอดินอาสา 144 หมู่5 ต.สีวิเชียร อ.น ้ายืน 
จ.อุบลราชธานี

เกษตรผสมผสาน นายคมเพชร สมแสวง นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-9628816-0

25 นายส้าเภา นันตะเสน หมอดินอาสา 114/1 หมู่9 ต.กลาง อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี

เกษตรผสมผสาน นายคมเพชร สมแสวง นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-9628816-0

26 นายวาสนา  อภัยโคตร หมอดินอาสา 139 หมู่3 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี

เกษตรผสมผสาน นายคมเพชร สมแสวง นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-9628816-0

27 นางวันดี  อุวิทัศ หมอดินหมู่บ้าน แปลงนา  หมู่ท่ี 7 ต้าบลหนองสะโน  
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

เกษตรผสมผสาน 08-4123408-9 นายคมเพชร สมแสวง นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-9628816-0

28 นายพา  สายสมบัติ ปราชญ์ชาวบ้าน
จังหวัดอุบลฯ

89  หมู่ 2  ต.นาจหลวย  อ.นาจหลวย  
จ.อุบลราชธานี

เกษตรผสมผสาน 08-3101056-1 นายคมเพชร สมแสวง นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

08-9628816-0

29 นายถวิล  วงศ์สามารถ หมอดินอาสา 119 ม.9 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธานี

เกษตรผสมผสาน 08-1252053-0 นางปวีณา ยงยืน นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

09-8104393-9

30 นายเวช เมฆโต หมอดินฯต้าบล 67 ม.9 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น 
จ.อุบลราชธานี

เกษตรผสมผสาน 08-49613976 นายมาโนชญ์ ครองตน นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

08-5101588-3

1 นายพรรณนา ราชิวงค์ หมอดินฯหมู่บ้าน 72 ม.7 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เกษตรอินทรีย์ 086-8627369 นางเดือนเพ็ญ ช้านาญ เจ้าพนักงานการเกษตร
อาวุโส

091-8345619

2 นายถนอม บุระวงค์ หมอดินฯหมู่บ้าน 42 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล 
จ.มุกดาหาร

เกษตรอินทรีย์  นายสัมฤทธ์ิ  ไกรยนุช นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

087-1125079

3 นายสวาท คนหม่ัน หมอดินฯหมู่บ้าน 58 ม.8 ต.บ้านเหล่า อ.ค้าชะอี 
จ.มุกดาหาร

เกษตรอินทรีย์ 081-0515462 นายพิชัย  โพธิโสภา นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

081-9748824

สพด.มุกดาหาร



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

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

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายธนภัทร สีเมฆ หมอดินฯอ้าเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ บ.หนองเซา 
ม.5 ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม 
จ.นครพนม

เกษตรอินทรีย์ 084-7987079 น.ส.กัลยาวรรณ วรษา นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

093-9691647

2 นายอนันต์ เงินประเสริฐ หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ บ.ค้าพอก 
ม.4 ต.ท่าจ้าปา อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม

เกษตรอินทรีย์ 085-8855841 น.ส.กัลยาวรรณ วรษา นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

093-9691647

3 นายด้ารง พ่อค้าจันทร์ หมอดินฯอ้าเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ บ.พิมาน ม.3 
ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

เกษตรทฤษฎีใหม่ 093-5572902 นายสุรเชษฐ์ มณีรักษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร
อาวุโส

098-5469982

4 นายขวัญตา เห็มหา หมอดินฯต้าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ บ.กุตาไก้ ม.10
 ต.กุตาไก้อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เกษตรทฤษฎีใหม่ 086-5422756 น.ส.นิชาภา พนาจันทร์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

089-4292699

5 นายทรงกลด พิกุลหอม หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ บ.หนองเบ็ญ 
ม.9  ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม  
จ.นครพนม

เกษตรทฤษฎีใหม่ 093-0521815 น.ส.นิชาภา พนาจันทร์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

089-4292699

6 นายผล ศรีวิชัย หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ บ.นายอน้อย 
ม.2  ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

เกษตรทฤษฎีใหม่ 081-3077149 น.ส.นิชาภา พนาจันทร์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

089-4292699

7 นายค้าเฝือ เชียงขวาง หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ ศพก. บ.สามแยก ม.4 ต.หนองซน 
อ.นาทม จ.นครพนม

ปุ๋ยหมัก 080-1900478 นายสุรพงษ์ เบญมาตย์ เจ้าพนักงานการเกษตร 
ปฎิบัติงาน

087-2241887

8 นายสมบุญ ธรรมวงษา หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ ศพก. บ.ขว้างคลี ม.20 ต.บ้านค้อ 
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

เกษตรผสมผสาน 095-7208807 นายสุรพงษ์ เบญมาตย์ เจ้าพนักงานการเกษตร 
ปฎิบัติงาน

087-2241887

9 นายเนียม นาโควงค์ หมอดินฯอ้าเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ บ.นางัว ม.8 
ต.นางัว  อ.นาหว้า จ.นครพนม

เกษตรผสมผสาน 098-1797155 นายพหัส ทวีทรัพย์ เจ้าพนักงานการเกษตร
อาวุโส

087-9607205

10 นายอาทิตย์ คูณทอง หมอดินฯอ้าเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ บ.ป่าหว้าน 
ม.9  ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

เกษตรทฤษฎีใหม่ 065-1101480 นายพหัส ทวีทรัพย์ เจ้าพนักงานการเกษตร
อาวุโส

087-9607205

สพด.นครพนม



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

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

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายบุญมี สุระโคตร หมอดินฯหมู่บ้าน บ้านอุ่มแสง  ม.7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล 
จ.ศรีสะเกษ

ด้านข้าวอินทรีย์ 063-7505553 นางทัศรา  เหมือนตา เจ้าพนักงานการเกษตร
ช้านาญงาน

088-0851518

2 นายนัฏฐนิช  ศรีค้าภา หมอดินฯหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า ม.1 ต.หนองแก้ว 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ด้านเกษตรผสมผสาน/
ทฤษฎีใหม่/ผลิตพืชผักปลอดภัย

093-7126910 นส.จันทิมา ไตรบัญญัติกุล นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

081-4825151

3 นายไพฑูรย์  ฝางค้า หมอดินฯอ้าเภอ บ้านนาทุ่ง ม.7 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน 
จ.ศรีสะเกษ

ด้านเกษตรอินทรีย์ 081-5793108 นายพงษ์ศักด์ิ  สีวันค้า เจ้าพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน

085-0279996

4 นายทองหล่อ  บัวพัน หมอดินฯต้าบล บ้านนา ม.14 ต.โดด อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ 
จ.ศรีสะเกษ

ด้านผลิตพืชผักปลอดภัย/
ปุ๋ยพืชสด/ปุ๋ยหมัก 
น ้าหมักชีวภาพ/
เกษตรผสมผสาน

098-6066075 นส.จันทิมา ไตรบัญญัติกุล นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

081-4825151

5 นายอนันต์  ศิริเรือง หมอดินฯหมู่บ้าน บ้านตาโกน ม.1 ต.ตาโกน 
อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

ด้านเกษตรผสมผสาน/
ปุ๋ยหมัก น ้าหมักชีวภาพ

085-0263535 นส.จันทิมา ไตรบัญญัติกุล นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

081-4825151

6 นายเป่ียม  แสงทอง หมอดินฯหมู่บ้าน บ้านนาขนวน ม.12 ต.ขนุน 
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ด้านเกษตรผสมผสาน 080-1510833 นส.วรดา  สมคณะ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

086-2499090

7 นางมุกดาณี  สุพรรณ หมอดินฯหมู่บ้าน บ้านสวนอ้อย ม.8 ต.ผักแผว 
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ด้านเกษตรผสมผสาน 098-2089171 นส.ล้าไพ  สิงห์คูณ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

090-5709779

1 นายถาวร รัตนศรี หมอดินฯจังหวัด 13 ม.4 ต.ไร่ขี อ.ลืออ้านาจ 
จ.อ้านาจเจริญ

เกษตรอินทรีย์ 081-2823906 นายไชยันต์ โคตุเคน เจ้าพนักงานการเกษตร
ช้านาญงาน

091-9986660

2 นายถวิล ศรีสุวรรณ หมอดินฯต้าบล 32 ม. 11 ต.เปือย อ.ลืออ้านาจ 
จ.อ้านาจเจริญ

เกษตรอินทรีย์ 087-3788056 นายไชยันต์ โคตุเคน เจ้าพนักงานการเกษตร
ช้านาญงาน

091-9986660

สพด.ศรีสะเกษ

สพด.อ านาจเจริญ



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

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

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

3 นายสุทิน สมศรี หมอดินฯหมู่บ้าน 11 ม.8 ต.โคกกลาง อ.ลืออ้านาจ 
จ.อ้านาจเจริญ

เกษตรอินทรีย์ 082-1540060 นายไชยันต์ โคตุเคน เจ้าพนักงานการเกษตร
ช้านาญงาน

091-9986660

4 นายวินิจ สุภาจันทร์ หมอดินฯหมู่บ้าน 11 ม.8 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม 
จ.อ้านาจเจริญ

การบริหารจัดการดิน/น ้า 
เกษตรผสมผสาน การบริหาร
จัดการน ้าฯ

093-5541366 น.ส.มยุรี อบสุข นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

099-5314636

5 นายชมเชย ป้องเพชร หมอดินฯต้าบล 173 ม.6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ้านาจเจริญ

น ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก 089-9482583 น.ส.ชนัญชิดา ชาวะรักษ์ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

087-2601482

6 นายไสว ทุ่งฤทธ์ิ หมอดินฯหมู่บ้าน 19 ม.11 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน 
จ.อ้านาจเจริญ

น ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก 082-1259521 น.ส.ชนัญชิดา ชาวะรักษ์ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

087-2601482

7 นางต๋ิว  พูลเอ่ียม หมอดินฯหมู่บ้าน 51 ม.6 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง 
จ.อ้านาจเจริญ

น ้าหมัก,บ่อน ้าในไร่นา,แฝก 087-8257935 นายชูวิทย์ พ่ึงพรหม นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-1295254

8 นางจรัสศรี  บ่อแก้ว หมอดินฯต้าบล 28 ม.3 ต.ปลาค้าว อ.เมือง 
จ.อ้านาจเจริญ

ผักอินทรีย์,ปุ๋ยหมัก,น ้าหมัก,
ข้าวอินทรีย์,ปศุสัตว์อินทรีย์
,แฝก,สวนป่า

099-6416787 นายชูวิทย์ พ่ึงพรหม นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-1295254

9 นายพรณรง  ป้ันทอง หมอดินฯต้าบล 99 ม.7 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง 
จ.อ้านาจเจริญ

ข้าวอินทรีย์,แฝก,บ่อน ้าในไร่นา
,น ้าหมัก

087-2507152 นายชูวิทย์ พ่ึงพรหม นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-1295254

10 นายพรชัย  สีงาม หมอดินฯต้าบล 159 ม.4 ต.นาหมอม้า อ.เมือง 
จ.อ้านาจเจริญ

แฝก,น ้าหมัก,บ่อน ้าในไร่นา 086-0816573 นายชูวิทย์ พ่ึงพรหม นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-1295254

11 นายประเสริฐ  โคตะนนท์ หมอดินฯต้าบล 3 ม.4 ต.หนองมะแซว อ.เมือง 
จ.อ้านาจเจริญ

ถ่ัวพร้า,แฝก,บ่อน ้าในไร่นา 085-4970730 นายชูวิทย์ พ่ึงพรหม นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-1295254

12 นายประเทือง  สีโส หมอดินฯต้าบล 10/1 ม.6 ต.นายม อ.เมือง 
จ.อ้านาจเจริญ

แฝก,ปุ๋ยหมัก,น ้าหมัก,ถ่ัวพร้า
,ไถกลบตอซัง

087-2545425 นายชูวิทย์ พ่ึงพรหม นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-1295254

13 นายประยงค์  บุญทอง หมอดินฯต้าบล 152 ม. 11 ต.นาวัง อ.เมือง 
จ.อ้านาจเจริญ

/ข้าวอินทรีย์,แฝก,บ่อน ้าในไร่
นา,น ้าหมัก,ผักอินทรีย์,ปุ๋ยหมัก

087-0796045 นายชูวิทย์ พ่ึงพรหม นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-1295254



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

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

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายเนาว์ พันเดช หมอดินฯต้าบล 11 หมู่ 9 ต.กู่จาน อ.ค้าเข่ือนแก้ว 
จ.ยโสธร

เกษตรผสมผสาน 064-9985193 นางล้าไพร ค้าลือ เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

089-6216593

2 นายส้ารอง อ้าพนพงษ์ หมอดินฯต้าบล 48 หมู่ 15 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร

 เกษตรผสมผสาน 095-4804860 นางเข็มทอง ลายเมฆ เจ้าพนักงาน
การเกษตรช้านาญงาน

090-2633339

3 นายสัมฤทธ์ิ  กัลปดี หมอดินฯอ้าเภอ 23 หมู่ 25 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย 
จ.ยโสธร

 เกษตรผสมผสาน 081-1209440 นายสมเกียรติ ชนะพาล เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

081-8726266

4 นายสุวรรณ สิมมา หมอดินฯต้าบล 14 หมู่ 10 ต.น ้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เกษตรผสมผสาน 081-5794712 นายสมเกียรติ ชนะพาล เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

081-8726266

5 นายประยูร ป้ันทอง หมอดินฯต้าบล 85 หมู่ 5 ต.น ้าค้า อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เกษตรผสมผสาน 063-6042607 นายวัชรินทร์ โจดโจน นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

089-2673435

6 นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ หมอดินฯต้าบล 67 หมู่ 5 ต.โนนเอย อ.กุดชุม จ.ยโสธร เกษตรผสมผสาน 083-3721076 นายวัชรินทร์ โจดโจน นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

089-2673435

7 นายสายสมร ไวว่อง หมอดินฯต้าบล 41 หมู่ 8 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ ว จ.ยโสธร เกษตรผสมผสาน 097-0310273 นายสมเกียรติ ชนะพาล เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

081-8726266

8 นายเจริญ ค้่าโพธ์ิ หมอดินฯต้าบล 8 หมู่ 4 ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร  เกษตรผสมผสาน 098-1243566 นายทองค้า รวมธรรม นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

089-9493767

9 นางลัดดา พันธ์ศรี หมอดินฯต้าบล 175 หมู่ 9 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล 
จ.ยโสธร

 เกษตรผสมผสาน 094-8231839 นายทองค้า รวมธรรม นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการพิเศษ

089-9493736

1 นางสมเพียร  บุญวิเศษ หมอดินฯหมู่บ้าน 52 หมู่ 8 ต.โพนทราย  อ.โพนทราย  
จ.ร้อยเอ็ด

ด้านการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด . 089-0013486 น.ส.จิราภรณ์ วงศ์วัฒนบุตร นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

088-5717025

2 นางจันทรา  บุญลาด หมอดินฯหมู่บ้าน 53 หมู่ 4 ต.อีง่อง  อ. จตุรพักตรพิมาน 
จ.ร้อยเอ็ด

ด้านการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด . 083-3391386 น.ส.นวลรัตน์  ย่ิงเจริญ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

091-0641392

สพด.ร้อยเอ็ด

สพด.ยโสธร



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

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

ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

3 นายพรชัย  ธราวุธ เจ้าของศูนย์
 (ศพก.)

59 หมู่  4 ต.โพธ์ิทอง อ.ศรีสมเด็จ  
จ.ร้อยเอ็ด

ด้านการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือนุ
รักษ์ดินและน ้า และด้านการ
ปรับปรุงบ้ารุงดิน

063-6261499 น.ส.สุพัตรา  ปัจชะ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

089-9859007

4 นายเสง่ียม  ค้าบุญเหลือ หมอดินฯหมู่บ้าน 76 หมู่ 13 ต.ค้าผอุง  อ.โพธ์ิชัย  
จ.ร้อยเอ็ด

ด้านการปรับปรุงบ้ารุงดิน 098-2281404 นายขจรยศ  สมสาย เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

083-1355432

5 นายสัญชัย  ช่องวารินทร์ หมอดินฯอ้าเภอ 47 หมู่ 6 ต.ไพศาล  อ.ธวัชบุรี  
จ.ร้อยเอ็ด

ด้านการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
อนุรักษ์ดินและน ้า

082-1512622 นายปิยมิตร  ภูคงน ้า เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

086-5122111

6 นายแสวง มะโนลัย เจ้าของศูนย์ 
(ศพก.)

98 หมู่ 12 ต.ดงคร่ังน้อย อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด

ด้านการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด . 087-2316806 น.ส.นวลรัตน์  ย่ิงเจริญ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

091-0641392

7 นายปัญญา ศรีตะวัน หมอดินฯอ้าเภอ 39 ม.6 บ.โนนค้อ ต.หนองผือ 
อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ด้านการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด . 093-4191176 น.ส.นวลรัตน์  ย่ิงเจริญ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

091-0641392

8 นายเอกณรงค์ ช่ืนมณี หมอดินฯต้าบล 159 หมู่ 1 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์  
จ.ร้อยเอ็ด

ด้านการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด . 080-1067021 น.ส.นวลรัตน์  ย่ิงเจริญ นักวิชาการเกษตร
ช้านาญการ

091-0641392

9 นายหนูทัศน์  ค้าแพง หมอดินฯต้าบล 209 ม.4 บ.ส้าราญ ต.อาจสามารถ 
จ.ร้อยเอ็ด

เกษตรผสมผสาน 062-9895539 น.ส.สุพัตรา  ปัจชะ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

089-9859007


