แบบฟอร์มการส่งชือ่ สถานที่อบรม สาหรับหลักสูตร 2
อบรม ณ ศูนย์หมอดินอาสา
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564
สพข.5
ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

1 นายวีระ แสนจิว

2 นายบุญกอง สนธิมูล

3 นายอิทธิเชษฐ์ ชมภู

4 นายไสว กุณาการ

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ประจาตาบลบ้านเดื่อ
ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ประจาตาบลนางิ้ว
36 ม.7 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ประจาตาบลนาหนัง
117 ม.10 ต.นาหนัง อ.โพนพิสยั
จ.หนองคาย
หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ประจาตาบลบ้านฝาง
67 ม.8 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร
จ.หนองคาย

หมอดินฯหมู่บ้าน จุดเรียนรู้ประจาตาบลบ้านฝาง
ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
6 นายทองล้วน โพนสงคราม หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ประจาตาบลวังหลวง
188 ม.8 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
5 นายทองแท้ ชารีแสน

ความเชีย่ วชาญ
สพด.หนองคาย
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ พด.ที่รับผิดชอบหมอดิน
อาสา

เบอร์โทรศัพท์

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ

083-3282216

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

098-6595138

095-3245049 นางสาวอินทุอร สินธุชาติ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

084-4288002

065-0696430 นายศราวุธ ศิริลกั ณ์

ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 096-8010869 นายอรรถพล ไชยมาลา

ด้านการปรับปรุงบารุงดิน

ตาแหน่ง

ด้านการผลิตและใช้สารอินทรีย์ 086-0713471 นายคเชนทร์ สูฝน
ทางการเกษตร และแปลงสาธิต
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว
เพื่อทาเกษตรผสมผสาน

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

084-9576401

ด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน 092-8303191 นายคเชนทร์ สูฝน

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

084-9576401

ด้านการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกข้าวทา
เกษตรผสมผสาน / ด้านการ
ขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝก

063-9093722 นายธีรวุฒิ ตุ่นคา

087-9556787

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ พด.ที่รับผิดชอบหมอดิน
อาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.กาฬสินธุ์
1 น.ส.สมจันทร์ ดอนสินพูล

หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
60 ม.2 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

080-7636771 นายมหิทร ภูติโส

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ

089-4163118

2 นางบุญเรือง วาดสีดา

หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพชรจินดา
54 หมู่ 1 ต.นาบอน อ.คาม่วง จ.กาฬสินธุ์

ด้านจุลนิ ทรีย์กับการเลี้ยง
ไส้เดือน

087-2254468 นายวิจิตร ผลเรือง

เจ้าพนักงานการเกษตร 089-8623617
ชานาญงาน

089-6773099 นางปฐมรัตน์ หัศกรรจ์

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

061-0286366

095-2682115 นางสาวปิยวรรณ เขิมขันธ์ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
091-363652 นายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

081-9668365

สพด.ขอนแก่น
1 นายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง

1 นายกวางทอง ราษี
2 นายประทวน เกษแก้ว

1 นายบรรจง แสนยะมูล
2 นางสุมาต ศรีประเสริฐ

3 นางทองใบ เหมาะสมาน

หมอดินฯตาบล 109/2 หมู่ 22 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ด้านเกษตรอินทรีย์

หมอดินฯหมู่บ้าน 164 ม.7 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ
หมอดินฯหมู่บ้าน 17 ม.7 ต.ถ้าเจริญ อ.โซ่พิสยั จ.บึงกาฬ

หทอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม
หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

สพด.บึงกาฬ
ด้านการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.
ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการปรับปรุงบารุงดิน

สพด.มหาสารคาม
ด้านการประยุกต์การใช้
086-3547883 นายโชคชัย แก้วไชย
ปุ๋ยหมักพด.
ด้านการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ 084-956-8058 นายพิชิด ธานี
อนุรักษ์ดินและน้า
คันนาทองคา
ด้านการผลิตน้าหมักชีวภาพ
087-2156979 นายสมศักดิ์ ยศมา

092-9565688

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

090-2581177

เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส

081-3209919

084-2121215

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ พด.ที่รับผิดชอบหมอดิน
อาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.สกลนคร
1 นายไกรวรรรณ์ อัครกุล

หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจา - ด้านการปลูกพืชผสมผสาน
หมู่บ้าน 256 หมู่ 4 บ้านชุมพล ต.ค้อใต้
- ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

081-3015807 นายสมาน ก้อนศรีษะ

เจ้าพนักงานการเกษตร 062-2653879
อาวุโส

สพด.อุดรธานี
1 นายนิมิตร ทักโลวา
2 นายคมสันต์ โคตรสีทา
3 นายบุญแถม ยอดแก้ว

หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
66 ม.1 ต.นางัว อ.น้าโสม จ.อุดรธานี
หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
145 ม.13 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
63/2 ม.9 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ด้านการปลูกแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้า
ด้านการปลูกแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้า
ด้านการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.

081-5767077 นายวชิระ จันคง

เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน
093-747399 นางสาวอรญา จูฑะประชากุล นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
099-0370440 น.ส.ทัณฑิกา มุงคุณคาชาว นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

061-0361300

083-3564997 นางสาวชริตา โทพิลา

088-1053285

๐๙๔๙๙๑๔๕๐๙
089-8436956

สพด.หนองบัวลาภู
1 นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์

หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ป่ารักษ์น้า อ.นาวัง จ.หนองบัวลาภู

ด้านการอนุรักษ์ดินและน้า

เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

