
รวมทั้งสิ้น   จํานวน  176 ราย
รวม สพข.3 จํานวน 49 ราย
สพข.3 1 นายบุญมี สาสุข  สุรินทร์
ชื่อกลุ่ม: 2 นายเตรียม โพนโคกสูง  นครราชสีมา

3 นายเกรียงศักด์ิ รัตนรักษ์ นครราชสีมา
4 นายโพย พงษ์ชะอุ่มดี สุรินทร์ 
5 นายประยูร สมปอง  สุรินทร์
6 นายวุฒิชัย ชัยเสนา บุรีรัมย์ 
7 น.ส สงวน เทียมทนงค์ บุรีรัมย์ 
8 นายธนาวัฒน์ สุดตาชาติ บุรีรัมย์ 
9 นายอุดร ไลออน บุรีรัมย์ 
10 นางวิราณี พลเดช ชัยภูมิ 
11 นางสุบรรณ์ ชุมพล ชัยภูมิ 
12 นายบุญมี ชรากลาง ชัยภูมิ 
13 นางศนิชา อินทรสุวรรณ  นครราชสีมา
14 นายนัด จินดอน นครราชสีมา
15 นางบุญส่ง ฉิมพลี  นครราชสีมา
16 นายสนั่น พลแสงจันทร์  นครราชสีมา
17 นายบุญช่วย ซอพรมราช  นครราชสีมา
18 นายบุญเลิศ ชาญเมืองปัก  นครราชสีมา
19 นายสมัย นาพิณ   นครราชสีมา
20 นายประจวบ พลุกระโทก  นครราชสีมา
21 นายอรุณ ชมโคกกรวด  นครราชสีมา
22 นายวันชัย ต่วนกระโทก  นครราชสีมา
23 นางปรานอม เบี้ยกระโทก  นครราชสีมา
24 นายชลัช ด่านชัยยะกุล  นครราชสีมา
25 นายสาย พันกระโทก  นครราชสีมา
26 นายนัทธพงศ์ โมรัษเสถียร  นครราชสีมา
27 นายหล่า ต้องกระโทก  นครราชสีมา

ถอดบทเรียนเรื่อง การปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ /ธนาคารเมล็ดพันธุ์

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน จังหวัดที่

การปลูกพืชปุ๋ยสด
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
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หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน จังหวัดที่

28 นายสวี มะลิทอง  นครราชสีมา
29 นายพยนต์ เปลื้องกระโทก   นครราชสีมา
30 นายเชาวลิต เลาสูงเนิน  นครราชสีมา
31 นายเลิศ จิตกระโทก  นครราชสีมา
32 นายมานะ โครงกระโทก  นครราชสีมา
33 นายสังวาน เพชรดีคาย  นครราชสีมา
34 นายภาธร ปรอยกระโทก  นครราชสีมา
35 นายสมศักด์ิ รอดผึ้ง  นครราชสีมา
36 นางวาสนา รอดผึ้ง  นครราชสีมา
37 นางสัมฤทธ์ิ งัดสันเทียะ  นครราชสีมา
38 นางจารุวรรณ เชียงใหม่  นครราชสีมา
39 นายสัมพันธ์ เขาโคกกรวด   นครราชสีมา
40 นายมนูญ นวนกลาง  นครราชสีมา
41 นายรังสรรค์ ลัดอ่อน  นครราชสีมา
42 นายเชื้อ กระจ่างโพธิ์  นครราชสีมา
43 นายจุน จ่างโพธิ์  นครราชสีมา
44 นายประสพชัย เลิศนอก  นครราชสีมา
45 นางภัทราวรรณ ส าก าปัง  นครราชสีมา
46 นางนฤมล สุวรรณหงษ์  นครราชสีมา
47 นายสร้อย แขนสันเทียะ  นครราชสีมา
48 นายวัชรพงษ์ เจริญศรี นครราชสีมา
49 นายชัยณรงค์ ยาจิตร สุรินทร์  

รวม สพข.4 จํานวน 62 ราย
สพข.4 1 นาย เกษม ทับแสง หมอดินตําบล     ยโสธร
ชื่อกลุ่ม: 2 นาย ก่อง วันอ่อน หมอดินหมู่บ้าน           ยโสธร

3 ร.ท. ไกรศร พิมภาค  หมอดินหมู่บ้าน           ยโสธร
4 นาย คําแสง เฟื่องฟู หมอดินหมู่บ้าน           ยโสธร
5 นาย คําปัน รัตนโสภา        หมอดินหมู่บ้าน           ยโสธร
6 นาย ชาลี สิงหนสาย หมอดินหมู่บ้าน           ยโสธร

(ธนาคาร
เมล็ดพันธุ์)
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หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน จังหวัดที่

7 นาย ชาลี ดอกไม้       หมอดินหมู่บ้าน           ยโสธร
8 นาย ดานัย พันธ์ดวง หมอดินหมู่บ้าน           ยโสธร
9  นาย บรรจง บุญเข้ม หมอดินหมู่บ้าน    ยโสธร
10 นาย บุญมาก พรหมมา หมอดินหมู่บ้าน    ยโสธร
11 นาย ประยูร ป้ันทอง หมอดินหมู่บ้าน    ยโสธร
12 นาย พล รู้คุณ    ยโสธร
13 นาย ประเด็น บรรจง หมอดินหมู่บ้าน         มุกดาหาร
14 นาย พายัพ จูมแพง หมอดินหมู่บ้าน         มุกดาหาร
15 นาย แย้ม นามเหลา   หมอดินหมู่บ้าน         มุกดาหาร
16 นาย รังสฤษดิ์ รัชอินทร์  หมอดินหมู่บ้าน         มุกดาหาร
17 นาย สุระชัย โคสาสุ หมอดินหมู่บ้าน         มุกดาหาร
18 นาย ถวิล ศรีสุวรรณ  หมอดินตําบล    อํานาจเจริญ
19 นาย ถาวร รันตศรี   หมอดินจังหวัด   อํานาจเจริญ
20 นาย บุญเจริญ นามสร   หมอดินอําเภอ   อํานาจเจริญ
21 นาย บุญหนา บุญเท็จ    หมอดินหมู่บ้าน อํานาจเจริญ
22 นาย อนงค์ วงค์จันทร์ หมอดินหมู่บ้าน อํานาจเจริญ
23 นาย แก้ว ชินบูรณ์ หมอดินหมู่บ้าน     นครพนม
24 นาย ไทย จันทุราง    หมอดินหมู่บ้าน  นครพนม
25 นาย บัวลา วงค์หนายโกฎ    หมอดินตําบล นครพนม
26 นาย อัมรินทร์ ยอยเงิน หมอดินตําบล นครพนม
27 นาย วินัย พ่อครวค์ หมอดินตําบล นครพนม
28 นาย เฉลิมชัย มโนชาติ   หมอดินตําบล   ศรีสะเกษ
29 นาย เชย ใสศรี    หมอดินอําเภอ   ศรีสะเกษ
30 นาย เที่ยง สุระวิทย์   หมอดินตําบล    ศรีสะเกษ
31 นาย เอก คําเสียง    หมอดินตําบล   ศรีสะเกษ
32 นาย แพง นามวิลัย  หมอดินหมู่บ้าน    ศรีสะเกษ
33 นาย ใส ศรีสุธรรม     หมอดินหมู่บ้าน  ศรีสะเกษ
34 นาย ไสย์ ไพรบึง    หมอดินหมู่บ้าน   ศรีสะเกษ
35 นาย ไสว เยาวนิช     หมอดินตําบล  ศรีสะเกษ
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หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน จังหวัดที่

36 นาย จันทา ยอดอาจ    หมอดินอําเภอ   ศรีสะเกษ
37 นาย จุมพล หอมชาติ    หมอดินตําบล   ศรีสะเกษ
38 นาย ทองหล่อ บัวพันธ์  หมอดินตําบล  ศรีสะเกษ
39 นาย ธงชัย บุญชู   หมอดินตําบล  ศรีสะเกษ
40 นาย นัฏฐนิช ศรีคําภา   หมอดินหมู่บ้าน  ศรีสะเกษ
41 นาย นากิจ บุญชู    หมอดินหมู่บ้าน   ศรีสะเกษ
42 น.ส. นิดหนอ่ย เกษี      หมอดินหมู่บ้าน  ศรีสะเกษ
43 นาย นิตร สิงห์ทอง   หมอดินตําบล    ศรีสะเกษ
44 นาย บุญเฮือง ปุยคํา   หมอดินหมู่บ้าน   ศรีสะเกษ
45 นาย ไชยยา บุตรใส  หมอดินหมู่บ้าน    ร้อยเอ็ด
46 นาง จันทรา บุญลาด    หมอดินหมู่บ้าน  ร้อยเอ็ด
47 นาย จันทา นันทะเสนา   หมอดินตําบล   ร้อยเอ็ด
48 นาย จําปา พันธ์พานิชย์   หมอดินตําบล   ร้อยเอ็ด
49 นาย จิรวัฒน์ มงคลอินทร์     หมอดินตําบล ร้อยเอ็ด
50 นาย ทวีคูณ รูตังติ     หมอดินตําบล ร้อยเอ็ด
51 นาง ธนัญญา อ่ฎาศรี      หมอดินหมู่บ้าน ร้อยเอ็ด
52 นาย นรินทร์ เฉลยพจน์  หมอดินตําบล   ร้อยเอ็ด
53 นาย นิวัฒน์ กลางแก้ว     หมอดินหมู่บ้าน ร้อยเอ็ด
54 นาย บรรจง คําหมอน     หมอดินตําบล ร้อยเอ็ด
55 นาย บุญทัน ปัสสาสัย   หมอดินตําบล  ร้อยเอ็ด
56 นาย ปัญญา ศรีตะวัน      หมอดินอําเภอ ร้อยเอ็ด
57 นาง ปาน พันธ์ุสุภา  หมอดินหมู่บ้าน   ร้อยเอ็ด
58 น.ส. มณีพร คําอ่อนสา    หมอดินหมู่บ้าน  ร้อยเอ็ด
59 นาย วิรัตน์ ศรีอาราม    หมอดินตําบล ร้อยเอ็ด
60 นาย สมพงษ์ ขันสมีล   หมอดินจังหวัด   ร้อยเอ็ด
61 นาย สุบัน แก้วพล   หมอดินอําเภอ   ร้อยเอ็ด
62 นาย อดิศักด์ิ กุนา   หมอดินตําบล ร้อยเอ็ด
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หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน จังหวัดที่

รวม สพข.5 จํานวน 65 ราย
สพข.5 1 นายคําภู บุญมานาง ขอนแก่น
ชื่อกลุ่ม: 2 น.ส.บังอร ลาเสือ  ขอนแก่น

3 นางชลิดา ไสยลาม  ขอนแก่น
4 นางนิรมล ทองน๎อย  ขอนแก่น
5 นางพนิดา สีหราช  ขอนแก่น
6 นายจักรพงษ์ บุญสอน  ขอนแก่น
7 นายทวีศักด์ิ กอสุข  ขอนแก่น
8 นายบุญเถิง แสนจู  ขอนแก่น
9 นายประยุทธ์ิ โตโส  ขอนแก่น
10 นายประสิทธ์ิ นามเข็ม  ขอนแก่น
11 นายประสิทธ์ิ บุญทัน  ขอนแก่น
12 นายปริวัตร หลฎุงเป้า  ขอนแก่น
13 นายพิชิต กันทะเชียร  ขอนแก่น
14 นายยงยุทธ เรืองเจริญ  ขอนแก่น
15 นายยศ พรมมาจีน  ขอนแก่น
16 นายวิเชียร โยธา  ขอนแก่น
17 นายวิเศษ ผาสุก  ขอนแก่น
18 นายไวพจน์ สุขภิบาล  ขอนแก่น
19 นายสงวน ขันธรักษา  ขอนแก่น
20 นายสมศักด์ิ เสี้ยวภูเขียว  ขอนแก่น
21 นายสวัสด์ิ ทองสี  ขอนแก่น
22 นายสัมฤทธ์ิ เครือประเสริฐกุล ขอนแก่น
23 นายสายัญ แวมประชา  ขอนแก่น
24 นายสําราญ โตโส  ขอนแก่น
25 นายสุรพล ยืนยาว  ขอนแก่น
26 นายหนูอาน สวําง  ขอนแก่น
27 นายอภิชัย สุดแสง  ขอนแก่น
28 นายอุทิศ ตองอํอน  ขอนแก่น

การใช้และผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
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หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน จังหวัดที่

29 นายโอภาส ไกยะโส  ขอนแก่น
30 นายนิยม มูลทอง  ขอนแก่น
31 นายบัวสา หมอกไชย  ขอนแก่น
32 นายประชวน ดวงพระจันทร์ ขอนแก่น
33 นายจันดี วิลาผาย บึงกาฬ
34 นายชัยยันต์ ชัยขันธ์   บึงกาฬ
35 นายมงคล ชูกลั่นหอม   บึงกาฬ
36 นายมงคล สายลาด   บึงกาฬ
37 นางรัตนา ชานนท์   บึงกาฬ
38 นายไกรสร พิมพ์เทพ   บึงกาฬ
39 น.ส.พรทิพย์ เกษมจิตร์ มหาสารคาม
40 นางดอกไม๎ วิชัยวงษ์    มหาสารคาม
41 นายจรูญ ศรีสมภาพ    มหาสารคาม
42 นายชมพู ปาติสัตย์    มหาสารคาม
43 นายดี นามคุณ    มหาสารคาม
44 นายไพบูลย์ จุลศรี    มหาสารคาม
45 นายมานะ จูมเกต    มหาสารคาม
46 นายสวัสด์ิ จันธิชัย    มหาสารคาม
47 นายสวําง ศรีชัยตุง    มหาสารคาม
48 นายสุระ เดชดารพา    มหาสารคาม
49 นายอ๎วน สอนแสนา    มหาสารคาม
50 นายตรี พงษ์สินไชย    มหาสารคาม
51 นายทองดี ปะริโต    มหาสารคาม
52 นายทองทิพย์ เดชบุรัมย์    มหาสารคาม
53 53 นางคําแสน ทองดี    มหาสารคาม
54 54 นางจํานง ไกรวงษ์    มหาสารคาม
55 นายป่านชัย ปุริยวงศ์ สกลนคร
56 นายเพิ่มโชค เถรพิทุม    สกลนคร
57 น.ส. สะเอื้อน ไชยทองพันธ์ สกลนคร
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หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน จังหวัดที่

58 นายศุภมิตร ชัยนา    สกลนคร
59 นายประยงค์ โปตานนท์    หนองคาย
60 นายเพิ่มพูล หมื่นเจริญ    หนองคาย
61 นายยืน ตาตะมิ    หนองคาย
62 นายทนนชัย จําปากุล    หนองคาย
63 นายหวัน สัตตะโส อุดรธานี
64 นายอุดม บับพาวันดี อุดรธานี
65 นายจรรยา ทองยศ อุดรธานี


