แบบฟอร์มการส่งชือ่ สถานที่อบรม สาหรับหลักสูตร 2
อบรม ณ ศูนย์หมอดินอาสา
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564
สพข.6
ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

1 นายประยูร ปิมปา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ประจาตาบลแม่ฮี้ บ้านท่าปาย
ม.3 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮอ่ งสอน

ความเชีย่ วชาญ
สพด.แม่ฮ่องสอน
ด้านการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก /
เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตร
อินทรีย์/โคกหนองนา โมเดล

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

082-1857836 นางสาววรรณพุฒิ เตียวกุล

ตาแหน่ง

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์

088-2671021

สพด. ลาปาง
1 นายวิชัย โชติญานนท์

หมอดินฯหมู่บ้าน 131 ม.7 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลาปาง

085-0343509 นางสาวารุณี กันทะ

2 นายประดิษฐ์ นันท์ตา

หมอดินฯหมู่บ้าน 44/1 ม.5 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลาปาง

080-1328978 นางสาววารุณี กันทะ

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

095-8563419
095-8563419

สพด.เชียงใหม่
1 นายประเสริฐ สุอ้าย
2 นายดวงติ๊บ สันนิถา

3 นายประสงค์ คาอยู่
4 นายเจริญ ยกคาจู

หมอดินฯ
ตำบลสันทรำย
หมอดินฯ
อำเภอเวียงแหง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ประจา ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการผลิตสินค้าเกษตร
(ศูนย์ ศพก.) อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ 192 ม.3 บ้านกองลม ต.เมืองแหง
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก สูตร พด. 083-3239580 นายพัฒนา ไชยมงคล

เจ้าพนักงานการเกษตร 087-1828172

ด้านการผลิตหญ้าแฝกและการ 086-4227499 นายดารงฤทธิ์ ศิริข่วง
ใช้หญ้าแฝก การผลิตน้าหมัก
ชีวภาพ การทาปุ๋ยหมักและ
เกษตรทฤษฎีใหม่

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

089-4449253

หมอดินฯตาบล
แม่แรม
หมอดินฯอาเภอ
ดอยสะเก็ด

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ประจาตาบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ศูนย์ ศพก.อาเภอดอยสะเก็ด
บ้านโพธิ์ทองเจริญ ม.2 ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ

081-9932994

081-883-2096 นางสาวกัญญาภัทร พอสม

ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก น้าหมัก 086-1893655 น.ส.นงเยาว์ จันทร์อินทร์
ขีวภาพ เกษตรอินทรีย์รับปรุง
บารุงดิน

092-2423519

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

5 นายปรีชา ศรีวิขัย

หมอดินฯอาเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจา ความเชี่ยวชาญด้าน การผลิต 086-1922550 นางสาวปัทมาพรรณ อุดปวง นักวิชาการเกษตร
สันป่าตอง
ตาบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ
ปฏิบัติการ

092-6392624

6 นายเสงี่ยม รัตนา

หมอดินฯจังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
- ด้านการทาน้าหมักชีวภาพ 081-8826277 นายฉัตรชัย ทอนผม
ประจาตาบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ พด.2
- ด้านการปลูกแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน้า
- ด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน

เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฎิบัติงาน

089-2650680

7 นายมนตรี ทานัน

หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
แม่นาจร
ปี 2563 (ศูนย์ฯ ใหม่ ) 96 หมู่ 6 ต.แม่นาจร
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

- ด้านการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. 093-1568377 นางสาวอนุสรา สมสัก
- ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
ด้วยพืชปุ๋ยสด
- ด้านการปลูกแฝก
- ด้านการอนุรักษ์ดินและน้า
- ด้านการผลิตน้าหมัก

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

082-4142356

ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก น้าหมัก
ชีวภาพ
ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก น้าหมัก
ชีวภาพ

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

093-3200274

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

094-4596666

8 นายปรีชารักข์ พรมเสน หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ประจาตาบล ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
9 นายสุทัศน์ นวลศรี
หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการผลิตสินค้าเกษตร
(ศูนย์ ศพก.) ตาบลแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่

096-7232659 นายรุ่งฤทธิ์ คาแสน
087-1240663 นางสุมาฆมาศ รวยทรัพย์

092-5999514

สพด.ลาพูน
1 นายการุญ แก้วเซ็ง

หมอดินฯตาบล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
นครเจดีย์
ประจาตาบลนครเจดีย์ บ้านหนองสมณะ
ม.2 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลาพูน

การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก/การ
ปรับปรุงบารุงดิน

086-1888534 นายณธรรศ สมจันทร์

