
ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

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

อาสา
ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายวีระ แสนจิว หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
ประจ าต าบลบ้านเด่ือ 
ต.บ้านเด่ือ อ.เมือง จ.หนองคาย

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 065-0696430 นายศราวุธ  ศิริลักณ์ นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

083-3282216

2 นายบุญกอง  สนธิมูล  หมอดินฯอ าเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
ประจ าต าบลนาง้ิว
36  ม.7 ต.นาง้ิว  อ.สังคม จ.หนองคาย

ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 096-8010869 นายอรรถพล  ไชยมาลา นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-6595138

3 นายอิทธิเชษฐ์  ชมภู หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
ประจ าต าบลนาหนัง
117  ม.10 ต.นาหนัง  อ.โพนพิสัย 
จ.หนองคาย

ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน 095-3245049 นางสาวอินทุอร  สินธุชาติ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

084-4288002

4 นายไสว กุณาการ หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
ประจ าต าบลบ้านฝาง
67  ม.8  ต.บ้านฝาง  อ.สระใคร  
จ.หนองคาย

ด้านการผลิตและใช้สารอินทรีย์
ทางการเกษตร และแปลงสาธิต
การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกข้าว
เพ่ือท าเกษตรผสมผสาน

086-0713471 นายคเชนทร์  สูฝน นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

084-9576401

5 นายทองแท้ ชารีแสน หมอดินฯหมู่บ้าน จุดเรียนรู้ประจ าต าบลบ้านฝาง
ต.บ้านฝาง  อ.สระใคร  จ.หนองคาย

ด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน 092-8303191 นายคเชนทร์  สูฝน นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

084-9576401

6 นายทองล้วน  โพนสงคราม หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
ประจ าต าบลวังหลวง
188 ม.8 ต.วังหลวง  อ.เฝ้าไร่  จ.หนองคาย

ด้านการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าวท า
เกษตรผสมผสาน / ด้านการ
ขยายพันธ์ุกล้าหญ้าแฝก

063-9093722 นายธีรวุฒิ  ตุ่นค า นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

087-9556787
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ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

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

อาสา
ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 น.ส.สมจันทร์ ดอนสินพูล หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
60 ม.2 ต.ห้วยโพธ์ิ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 080-7636771 นายมหิทร ภูติโส นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ

089-4163118

2 นางบุญเรือง  วาดสีดา หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพชรจินดา 
54 หมู่ 1  ต.นาบอน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธ์ุ

ด้านจุลินทรีย์กับการเล้ียง
ไส้เดือน

087-2254468 นายวิจิตร  ผลเรือง เจ้าพนักงานการเกษตร
ช านาญงาน

089-8623617

1 นายวิรัตน์  โพธ์ิศรีเรือง หมอดินฯต าบล 109/2 หมู่ 22 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ด้านเกษตรอินทรีย์ 089-6773099 นางปฐมรัตน์  หัศกรรจ์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

061-0286366

1 นายกวางทอง  ราษี หมอดินฯหมู่บ้าน 164  ม.7 ต.โคกก่อง  อ.เมืองบึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ

ด้านการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.
ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน

095-2682115 นางสาวปิยวรรณ  เขิมขันธ์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

081-9668365

2 นายประทวน  เกษแก้ว หมอดินฯหมู่บ้าน 17 ม.7  ต.ถ้ าเจริญ  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน

091-363652 นายวรศักด์ิ  ศรีคัฒนพรหม เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

092-9565688

1 นายบรรจง  แสนยะมูล หทอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 
ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

ด้านการประยุกต์การใช้
ปุ๋ยหมักพด.

086-3547883 นายโชคชัย  แก้วไชย นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

090-2581177

2 นางสุมาต  ศรีประเสริฐ หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 
ต.เหล่าดอกไม้ อ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม

ด้านการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและน้ า  
คันนาทองค า

084-956-8058 นายพิชิด  ธานี เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

084-2121215

3 นางทองใบ  เหมาะสมาน หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 
ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ด้านการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 087-2156979 นายสมศักด์ิ  ยศมา เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

081-3209919

สพด.กาฬสินธ์ุ

สพด.ขอนแก่น

สพด.บึงกาฬ

สพด.มหาสารคาม



ท่ี
ช่ือ - นามสุกล 
หมอดินอาสา

ต าแหน่ง
หมอดินอาสา

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

อาสา
ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายไกรวรรรณ์  อัครกุล หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินประจ า
หมู่บ้าน 256 หมู่ 4 บ้านชุมพล ต.ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

- ด้านการปลูกพืชผสมผสาน
- ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน

081-3015807 นายสมาน  ก้อนศรีษะ เจ้าพนักงานการเกษตร
อาวุโส

062-2653879

1 นายนิมิตร  ทักโลวา หมอดินฯต าบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 
66 ม.1 ต.นางัว อ.น้ าโสม  จ.อุดรธานี

ด้านการปลูกแฝกเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและน้ า

081-5767077 นายวชิระ  จันคง เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

061-0361300

2 นายคมสันต์ โคตรสีทา หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 
145 ม.13 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี

ด้านการปลูกแฝกเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและน้ า

093-747399 นางสาวอรญา  จูฑะประชากุล นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

๐๙๔-
๙๙๑๔๕๐๙

3 นายบุญแถม  ยอดแก้ว หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 
63/2 ม.9 ต.หนองไฮ อ.เมือง  จ.อุดรธานี

ด้านการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. 099-0370440 น.ส.ทัณฑิกา มุงคุณค าชาว นักวิชาการเกษตร
ช านาญการ

089-8436956

1 นายวุฒิชัย  แสงพิทักษ์ หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ป่ารักษ์น้ า อ.นาวัง จ.หนองบัวล าภู ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า 083-3564997 นางสาวชริตา โทพิลา เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

088-1053285

สพด.หนองบัวล าภู

สพด.สกลนคร

สพด.อุดรธานี


