
รวมทั้งสิ้น   จํานวน   190 ราย
รวม สพข.1 จํานวน 86 ราย
สพข.1 1  นายทัศ ช้างเยาว์ หมอดินอาสาประจําตําบล ปทุมธานี
ชื่อกลุ่ม: 2  นายธีรสิญจ์ อยู่ยืน  หมอดินอาสาประจําอําเภอ ปทุมธานี

3  นายประสิทธ์ิ รูปเอี่ยม หมอดินอาสาประจําตําบล ปทุมธานี
4  นายวัลลภ สว่างเถื่อน หมอดินอาสาประจําตําบล ปทุมธานี
5  นางหรรษา จั่นเพ็ชร หมอดินอาสาประจําตําบล ปทุมธานี
6  นายวิเศษ เริงรื่น หมอดินอาสาประจําตําบล ปทุมธานี
7  นางปราณี เหลืองสวัสด์ิ  หมอดินอาสาประจําตําบล ปทุมธานี
8  นายพรชัย ห้วงทรัพย์ หมอดินอาสาประจําอําเภอ ลพบุรี
9  นายส าเริง เฉยโพธิ์  หมอดินอาสาประจําอําเภอ ลพบุรี
10  นายประยูร สร้อยวงษ์  หมอดินอาสาประจําอําเภอ ลพบุรี
11  นายวิรุทธ์ิ กลัดจันดา หมอดินอาสาประจําอําเภอ สระบุรี
12  นายแดนชัย ค าบุญมา หมอดินอาสาประจําอําเภอ สระบุรี
13  นางเข็มทอง คัมภิรานนท์  หมอดินอาสาประจําอําเภอ สระบุรี
14  นายสังวาลย์ คชประเสริฐ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สระบุรี
15  นายสมเกียรติ สุขอินทร์ หมอดินอาสาประจําอําเภอ สระบุรี
16  นายประจวบ หุ่มขุนทด หมอดินอาสาประจําอําเภอ สระบุรี
17  นายวันชัย พันธ์ุกุหลาบ หมอดินอาสาประจําตําบล กทม
18  นายนรินทร์ น้อยรักษา หมอดินอาสาประจําอําเภอ กทม
19  นางสาวยุพิน สุวรรณรัตน์ หมอดินอาสาประจําอําเภอ กทม
20  นายพยุง หนูแย้ม หมอดินอาสาประจําอําเภอ กทม
21  นายคงเดช สุขเกษม หมอดินอาสาประจําตําบล กทม
22  นางสาวกุลวดี ทองปาน หมอดินอาสาประจําอําเภอ กทม
23  นายชวน ชูจันทร์ หมอดินอาสาประจําตําบล กทม
24  นายประกิต ครุฑธนสาร หมอดินอาสาประจําตําบล กทม
25  นายรุ่งรัตน์ กอวราภรณ์กุล หมอดินอาสาประจําอําเภอ ชัยนาท
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ที่

การจัดการพื้นที่
เพื่อการเกษตร

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร

ที่หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

26  นายประสิทธ์ิ กันทัด หมอดินอาสาประจําตําบล ชัยนาท
27  นายสุรัตน์ แผ้วเกตุ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ชัยนาท
28  นายยศะพันธ์ พ่ึงรัตนธรรม หมอดินอาสาประจําตําบล ชัยนาท
29  นายสมพงษ์ วงศ์ก่อ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ชัยนาท
30  นายศิริ เนียมจันทร์ หมอดินอาสาประจําตําบล ชัยนาท
31  นายชาญกิจจา คนซื่อ หมอดินอาสาประจําตําบล ชัยนาท
32  นายจวน สวัสดี หมอดินอาสาประจําตําบล ชัยนาท
33  นายวิเชียร ดีประสิทธ์ิ หมอดินอาสาประจําตําบล ชัยนาท
34  นายบุญเสริม โกช่วย หมอดินอาสาประจําตําบล ชัยนาท
35  นายณัฐชัย จันทร์นุ่ม หมอดินอาสาประจําตําบล ชัยนาท
36  นางพัชรี สุขร่าง หมอดินอาสาประจําอําเภอ พระนครศรีอยุธยา
37  นายประดิษฐ์ ทรัพย์อาภรณ์ หมอดินอาสาประจําอําเภอ พระนครศรีอยุธยา
38  นายอุทัย ขาวเหลือง หมอดินอาสาประจําอําเภอ พระนครศรีอยุธยา
39  นางธนิสร แจ้งสนอง  หมอดินอาสาประจําอําเภอ สิงห์บุรี
40  นายณรงค์ วิมา หมอดินอาสาประจําจังหวัด สิงห์บุรี
41  นายกฤตภาส ป้อมเปี่ยม หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
42  นายอุทัย บัวศรีตัน หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
43  นางพนารัตน์ ชาญอนุสรสิทธ์ิ หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
44  นางพรพิศ ทับเทียร หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
45  นางสมคิด เกิดเรือง หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
46  นายสมศัก กรุ่นทอง หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
47  นายสมคิด กรานโต หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
48  นางสาวจันทรา ทิพวารี หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สิงห์บุรี
49  นางวาสนา พิมทนต์ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สิงห์บุรี
50  นางเนตร ม่วงงาม หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
51  นสออมสิน โชติวรรณ หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
52  นางน้ าค้าง ช่ืนเอี่ยม หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สิงห์บุรี
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53  นางทองปอน เจกะโพธิ์ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สิงห์บุรี
54  นายอนงค์ เอี่ยมกลั่น หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
55  นายอิทธิพัทธ์ เอี่ยมสมาน หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สิงห์บุรี
56  นายชัยยศ สิงห์โต หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
57  นายธรรมนูญ นระนวล หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
58  นางช าเรือง กระจ่างสุวรรณ์ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สิงห์บุรี
59  นายชวลิต ยศนันท์ หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
60  นายพิเชษฐ ผิวนิล หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
61  นายนุกูล ขุนอ่อน หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
62  นายสมพิศ ปาลวัฒน์ หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
63  นายโสพล งามข า หมอดินอาสาประจําตําบล สิงห์บุรี
64  นายดิเรก ศลสกล หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สิงห์บุรี
65  นายเฉลา ป้ันอยู่ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สิงห์บุรี
66  นายอ านาจ แก้วประหลาด หมอดินอาสาประจําอําเภอ สุพรรณบุรี
67  นายศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ หมอดินอาสาประจําอําเภอ สุพรรณบุรี
68  นายบุญศรี มณีวงษ์ หมอดินอาสาประจําอําเภอ สุพรรณบุรี
69  นายฝัด โชติกเดชาณรงค์ หมอดินอาสาประจําอําเภอ สุพรรณบุรี
70  นายอ านวย ศรีสุข หมอดินอาสาประจําอําเภอ สุพรรณบุรี
71  นายจ านง อะภิวรรณ์ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน นครนายก
72  นายสมชาย เกตุแย้ม  หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน นครนายก
73  นายนิคม บุญมาก หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน นครนายก
74  นายสมพงษ์ หมีมา หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน นครนายก
75  นายประมวล บุญประกอบ หมอดินอาสาประจําตําบล นครนายก
76  นายด ารงค์ ปุบผาชาติ หมอดินอาสาประจําตําบล นครนายก
77  นางกัญญา สุทธากร หมอดินอาสาประจําตําบล นครนายก
78  นายเดชา ทองดีเรียน หมอดินอาสาประจําตําบล นครนายก
79  นายสมคิด กุดบ้านหนอง  หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน นครนายก
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80  นายส าเร็จ ศรีจันทร์  หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน นครนายก
81  นางสาวมลิ คล้ายมณี หมอดินอาสาประจําตําบล นนทบุรี
82  นายไพศาล มาแจ้ง หมอดินอาสาประจําตําบล นนทบุรี
83  นายเฉลียว เล็กประพันธ์ หมอดินอาสาประจําตําบล นนทบุรี
84  นายสมยศ ชมไพบูลย์ หมอดินอาสาประจําตําบล นนทบุรี
85  นายสมภพ เนื่องวัฒนา หมอดินอาสาประจําตําบล นนทบุรี
86  นายสุรินทร์ เสนกองแก้ว หมอดินอาสาประจําตําบล นนทบุรี

รวม สพข.3 จํานวน 50 ราย
สพข.3 1 นายอรุณ ขันโคกสูง นครราชสีมา 
ชื่อกลุ่ม: 2 นายเส็ง นามตะ ชัยภูมิ 

3 นางสาวปุณญรัตน์ วิเชียรพืชผล นครราชสีมา 
4 นายวิทูล พลนอก  สมาชิก บุรีรัมย์
5 นายครรชิต ศรีอินทร์ บุรีรัมย์
6 นายมอม นิ่มประโคน บุรีรัมย์
7 นายทองแดง นามตะ  ชัยภูมิ
8 นายสมนึก พอขุนทด ชัยภูมิ ชัยภูมิ
9 นายสถาพร พรมภักดี ชัยภูมิ ชัยภูมิ
10 นางเรณู เนื่องกระโทก  นครราชสีมา
11 นายพัทธพล กิจพงษ์วิริยะ นครราชสีมา
12 นายพิทักษ์ งามตะคุ นครราชสีมา
13 นายสมาน เซาะจอหอ นครราชสีมา
14 นายวิโรจน์ ช่วยตะคุ นครราชสีมา
15 นางปราณี ดํากลิ่น นครราชสีมา
16 นายเสมา แปลกจังหรีด นครราชสีมา
17 นายมานพ ขาวกระโทก นครราชสีมา
18 นายเกลี้ยง เกณฑ์กระโทก นครราชสีมา
19 นายสมยศ ใยกระโทก นครราชสีมา

การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมตามแผนที่
เกษตรเชิงรุก
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20 นายสมโภชน์ สมัครไทย นครราชสีมา
21 นางนุช แป้นกระโทก นครราชสีมา
22 นายโอภาส เบี้ยกระโทก นครราชสีมา
23 นายประกอบ รั้งกระโทก นครราชสีมา
24 นายเช้า ทิพย์ผักแว่น นครราชสีมา
25 นายสอ้อน ปุ้มกระโทก นครราชสีมา
26 นายสงวน กราวกระโทก นครราชสีมา
27 นายน้อย เมินกระโทก นครราชสีมา
28 นายสว่ัน แปรจังหรีด นครราชสีมา
29 นายมี ปรายกระโทก นครราชสีมา
30 นายอ านวย ใกล้กระโทก นครราชสีมา
31 นายมานะ ปีกกระโทก นครราชสีมา
32 นายไพโรจน์ สันจรโคกสูง       นครราชสีมา
33 นายบุญเลิศ นิลพล นครราชสีมา
34 นายสุชาติ หีบโคกสูง นครราชสีมา
35 นายเจียม ทนโคกสูง นครราชสีมา
36 นางอรุณ ขันโคกกรวด นครราชสีมา
37 นายสมัคร บนใหม่ นครราชสีมา
38 นางสุพิศ สนิทบุรุษ นครราชสีมา
39 นายชัชวาล อินทร์เพ็ง นครราชสีมา
40 นายธนพล กีรติจินดา    นครราชสีมา
41 นางสาคร แก้วดี นครราชสีมา
42 นายส าฤทธ์ิ นาคทะเล นครราชสีมา
43 นายม่าน อินทร์แป้นพะเนา นครราชสีมา
44 นายเจริญ ก้อนโทน นครราชสีมา
45 นายแฉล้ม ป่วนกระโทก นครราชสีมา
46 นางสาววิมพ์วิภา น้อยทะเล นครราชสีมา
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47 นายสมศักด์ิ กลิ้งทะเล นครราชสีมา
48 นายบันจง เฉาะกระโทก นครราชสีมา
49 นางสาวมุกดา กัญหาวารี นครราชสีมา
50 นายสฤษดิ์ เดชพรม นครราชสีมา

รวม สพข.8 จํานวน 54 ราย
สพข.8 1 นางรัตนาพร ดวงศรี  เลย

ชื่อกลุ่ม: 2 นายประดิษฐ์ บุญมัน เลย

3 นางวรดา โสภาพร เลย

4 นางภัทรวรรณ  เทียมชนะ เลย

5 นายบวร มีจินดา เลย

6 นายเปรียบ พันธุชิน เลย

7 นส รัตน์ดาวัลย์  อินทสิทธ์ิ เลย

8 นายสถิตย์ สมบัติ เลย

9 นายบุญเรือง  ศรีสุทร เลย

10 นายสันติชัย  โอชา เลย

11 นายไสว  ตะนุมาตร เลย

12 นายประทาย  จันโดด เลย

13 นายวีระ  อาจแก้ว เลย

14 นายรัศมี  เจริญแสน เลย

15 นายมนตรี  บุตรท้าว เลย

16 นายหมาย  วงษ์สา เลย

17 นายประดิษฐ  ดีลุนชัย เลย

18 นายยงยุทธ  โกษาจันทร์ เลย

19 นายสะท้าน ชัยภูมิ เลย

20 นายเครื่อง โควิชัย เลย

21 นายธีระ  ศรีบุรินทร์ เลย

22 นายบุญธรรม  กันยาประสิทธ์ิ เลย

การปรับเปลี่ยนพื้นที่
ให้เหมาะสมกับการ
ปลกพืช



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร

ที่หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

23 นายชิน  ศรีบุรินทร์ เลย

24 นายดํารงค์ วรรณโส เลย

25  นายสมร  ยานประสงค์ เลย

26 นายน่าน  ศรีบุรินทร์ เลย

27 นายแดน  สีต้ัง เลย

28 นายบุญมี  จ้ายน้อย เลย

29 นายทวีล้ํา  ทองปั้น เลย

30 นายสุริยันต์ วรรณภา เลย

31 นายชิน  สุพรรณคํา เลย

32 นายจักรกริช แสงมณี เลย

33 นายบุญมี  คํามณี  เพชรบูรณ์

34 นายณรงค์ กลางแจ้ง เพชรบูรณ์

35 นางวิภา  ศุภสมบูรณ์ เพชรบรูณ์

36 นางทองสา  คงสมบูรณ์ เพชรบูรณ์

37 นายบัวไข  พรหมนอก เพชรบูรณ์

38 นายดํา  ภู่เพชร เพชรบูรณ์

39 นายสํารวย  ยศบุญมี เพชรบูรณ์

40 นายจํานง  รํามะวุธ เพชรบูรณ์

41 นายสราวุธ  ปัญญาส่วน เพชรบูรณ์

42 นายสมพงศ์ คําเลิศ เพชรบูรณ์

43 นางสาวณัฐวรรณ  ทองเกล็ด เพชรบูรณ์

44 นายศรีเพชร ชัยศร เพชรบูรณ์

45 นางเดื่อ  เชื้อมีศรี  อุตรดิตถ์

46 นายเสถียร  อินทะเรืองรุ่ง อุตรดิตถ์

47 นายเจียร  ปิมเขียว อุตรดิตถ์

48 นางกุลิสรา  จูป่าแดด อุตรดิตถ์

49 นายธีระ  ศรีบุรินทร์ เลย



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร

ที่หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

50 นายอภิวัฒน์  ดวงธรรม  พิจิตร

51 นายคําจันทร์  จันทารส พิจิตร

52 นายสัมฤทธ์ิ  คําพิลานนท์ พิจิตร

53 นางเวียน  จันทะคุณ  พิษณุโลก

54 นายประเทือง เอนรัมย์ พิษณุโลก


