
ลําดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ

1 สสว. นางสาวกัญชร บุญญวัฒนา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ จัดทําฐานข้อมูลการใช้ที่ดิน วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

2 สสว. นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน เผยแพร่ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินผ่านweb EIS ด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน

3 สสว. นางสาวศศิรินทร์  ศรีสมเขียว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สํารวจ landuse จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 สสว. นางสาวเนตรนภา กาศวิเศษ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สํารวจพื้นที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

5 สสว. นายเจริญสิน  สุขกาย นักวิชาการเกษตร การเตรียมแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ผิวสภาพภูมิประเทศด้วยโปรแกรมระบบ GIS ,

ตรวจสอบหน่วยแผนที่ดินช้อนทับชั้นข้อมูลสมบัติของดินคํานวณพื้นที่และจัดทําแผนที่ 

Layout

6 สสว. นางสาวณัชชารีย์  ฐิติวัฒนจิรกิจ นักวิชาการเกษตร การเตรียมแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ผิวสภาพภูมิประเทศด้วยโปรแกรมระบบ GIS ,

ตรวจสอบหน่วยแผนที่ดินช้อนทับชั้นข้อมูลสมบัติของดินคํานวณพื้นที่และจัดทําแผนที่ 

Layout

7 สสว. นางกรรณิการ์  ณ ระนอง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานขอบเขตการใช้ที่ดิน

8 สสว. นางชลิดา เพ็ชรสิงห์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการสํารวจสภาพการใช้ที่ดินและพืช

เศรษฐกิจ สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม รูปถ่ายทางอากาศ สํารวจสภาพการใช้

ที่ดินในภาคสนาม จัดทํารายงานและจัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และนําเข้าแผนที่ใน

ระบบดิจิตอล วิเคราะห์และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน สํารวจและจัดทํา

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจ เพื่อการประเมินผลผลิต

หลักสูตรที่ 1     ซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศ (GIS) ผ่านระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  RDBMA  

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน GIS

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2555     จํานวน 45 ราย 
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9 สสว. นางสาวยุพเยาว์ หัสจรรย์ นักสํารวจดินปฏิบัติการ สํารวจและจัดทําแผนที่ดิน แผนที่ความชื้นของดินของประเทศไทย 

ซึ่งในการจัดทําแผนที่ควาามชื้นของดินจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมด้วย

10 สสว. นางสาวมยุรี โชติชื่น นักสํารวจดินปฏิบัติการ 1. จัดทําแผนที่การใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขา 

2. จัดทําแผนที่หน่วยที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขา 

3. วิเคราะห์สถานะภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ํา 

4. ประเมินการชะล้างพังทลายของดิน

11 สสว. (กลุ่ม

ป้องกันภัย

ธรรมชาติและ

ความเสี่ยงทาง

การเกษตร)

นางสาวลิขิต  พลยศ นักสํารวจดินปฏิบัติการ กําหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติที่มีผลต่อการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและ

นวัตกรรมใหม่ ในการป้องกัน บรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย  พร้อม

ทั้งสนับสนุนข้อมูลการกําหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และการชะล้างพังทลาย

ของดินให้เป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมถึงจัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อป้องกันและ

บรรเทาภัยที่เกี่ยวข้องในแผนแม่บทการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

12 สสว. (กลุ่ม

ป้องกันภัย

ธรรมชาติและ

ความเสี่ยงทาง

การเกษตร)

นางสาวอัจฉรี สิงห์โต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กําหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติที่มีผลต่อการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและ

นวัตกรรมใหม่ ในการป้องกัน บรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย  พร้อม

ทั้งสนับสนุนข้อมูลการกําหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และการชะล้างพังทลาย

ของดินให้เป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมถึงจัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อป้องกันและ

บรรเทาภัยที่เกี่ยวข้องในแผนแม่บทการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

13 สสว. (กลุ่ม

วิเคราะห์สภาพ

การใช้ที่ดิน)

นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สํารวจสภาพการใช้ที่ดินและพืชเศรษฐกิจ สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม รูป

ถ่ายทางอากาศ จัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดินในระบบดิจิตอล วิเคราะห์และเปลี่ยนแปลง

สภาพการใช้ที่ดิน

14 สวจ. นางสาวกมลาภา วัฒนประพัฒน์ นักวิชาการเกษตร ปฎิบัติงานวิจัยด้านการจัดการดิน การใช้หญ้าแฝกป้องกันดินถล่ม ประสานงานการกรอก

ข้อมูลระบบการบริหารติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝกฯ

15 สวจ. (กลุ่มวิจัย

และพัฒนาการ

จัดการดินเค็ม)

นายบวร บัวขาว นักวิชาการเกษตรชํานาญการ วิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม
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16 สสผ. นายกฤษฎา อยู่เย็น นายช่างศิลป์ชํานาญงาน ผลิตแผนที่เฉพาะเรื่องโครงการและมาตราส่วนต่างๆ สร้างและจัดพิมพ์ระวางแผนที่ในรูป

กระดาษ

17 สสผ. (สผภ.3) นางสาวสุพรรชนก  คุ้มพุ่ม นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จัดทําแผนที่ถือครองที่ดินโครงการสํามะโนเพื่อการพัฒนาที่ดิน ตามแผนการใช้ที่ดินระดับ

ตําบลแบบบูรณาการ

18 ศสท. นาวสาวรุจิรัตน์  รุจิรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ กลุ่มระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

19 สพข.5   (กลุ่ม

วิชาการเพื่อการ

พัฒนาที่ดิน)

นายวีระ  โรพันดุง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 1. การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน 

20 สพข.6 นางสาวจันทนา  สงวนสิทธิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม จัดทําข้อมูลศูนย์เรียนรู้และติดตามงาน PSA ระดับเขต

21 สพข.8 นางสาวพนิดา เชื้อบุญมี เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1. บริการแผนที่ต่างๆสําหรับ สพด. 

2. จัดทําแผนที่ดิน การใช้ที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน 

3. จัดทําแบบอนุรักษ์ดินและน้ํา

22 สพข.10 นางสาวกมลทิพย์  ศศิธร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ - ดําเนินการโครงการวิจัย 

- ทดสอบ ศึกษา วิจัย เกี่ยวงานพัฒนาที่ดิน 

- เป็นวิทยากร และคําปรึกษางานวิชาการกับเจ้าหน้าที่สพด. 

23 สพข. 11 นายประดิษฐ์ วรยศกุลไชย นายช่างสํารวจชํานาญงาน สํารวจจัดทําแผนที่ภูมิประเทศและการถือครองที่ดิน 

สํารวจออกแบบจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อการพัฒนาทีฎ่ดิน

24 สพข. 12 นายสุรินทร์ ไวยเจริญ ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทําฐานข้อมูล และแผนที่ ดิน การใช้ประโยชน์ เแผนการใช้ที่ดิน ในเขตพัฒนาที่ดินและ

ตําบลต่างๆ ของ สพข.12
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25 ศูนย์ปฏิบัติการ

โครงการจัดการ

พัฒนาที่ดินฯตาม

พระราชประสงค์ 

(หนองพลับ-กลัด

หลวง)

นางสาวจุฬาลัย  ค้ําคูณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ประสานงานโครงการพระราชดําริ ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ

การเกษตร ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทั้งในด้านป่าไม้ 

แหล่งน้ํา ดิน รวมทั้งสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ให้บังเกิดความสมบูรณ์แก่แผ่นดิน และได้นํา

ผลงานการศึกษาทดลอง จากศูนย์การศึกษาพัฒนาและโครงการต่างๆ ตามพระราชดําริมา

ขยายผล โดยการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ก่อสร้างเส้นทางลําเลียง ปรับปรุงและ

ฟื้นฟูคุณภาพดินโดยใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา วิจัย พัฒนา สาธิต ทดสอบการ

ใช้อินทรียวัตถุ เพื่อการลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตมีคุณภาพดี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน

ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทําให้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ดีขึ้น

26 ศูนย์ปฏิบัติการ

พัฒนาที่ดิน

โครงการหลวง

นางสาวสลิลรัตน์  วิชัยพานิช นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ควบคุมงานสํารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา งานปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่

โครงการหลวง  งานแผนที่และภาพถ่าย

27 ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหิน

ซ้อนฯ

นางนฤมล  ผ่องอักษร นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ วิจัยงานด้านการเกษตร และจัดทํา ผลิตแผนที่

28 สพด.ลพบุรี นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง นักวิชาการเกษตร ปฎิบัติงานด้านวิชาการการพัฒนาที่ดิน วางแผนการใช่ที่ดินแก่หมอดินอาสา เกษตรกร 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวบรวมข้อมูลต่างๆด้านวิชาการการพัฒนาที่ดิน เช่น เก็บรวบรวม

ค่าพิกัดของงาน และกําหนดค่าพิกัดของงานในแผนที่

29 สพด.สุพรรณบุรี นายเกรียงศักดิ์  คําเลิศ นักวิชาการเกษตร การจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร

30 สพด.จันทบุรี นายจิรยุทธ์ คําขจร นักวิชาการเกษตรชํานาญการ งานวิชาการ และรับผิดชอบงานหน่วยพัฒนาที่ดิน
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31 สพด.ชัยภูมิ นางสาวแก้วใจ   อ้อชัยภูมิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 1.งานตามภารกิจกรมฯ 

   1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯสู่เกษตรกรและหน่วยงานอื่น  

   1.2 งานปรับปรุงคุณภาพดิน 

   1.3 งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 

   1.4 งานฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   1.5 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

   1.6 งานก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นาฯ 

   1.7 งานวิจัย 

2. งานบุรณาาการร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในจังหวัด

32 สพด.เชียงราย นางสาวอรวรรณ  จินะใจหาญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ งานวิชาการ งานออกแบบแผนที่อนุรักษ์

33 สพด.ตรัง นางสาวสายใจ หมื่นภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ -เป็นผู้ช่วยหน่วยในการรับผิดชอบแต่ละอําเภอ 

-งานด้านวิชาการสถานี 

-เก็บรวบรวมข้อมูลศูนย์ถ่ายทอดเทคฯ โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ งานจัดระบบอนุรักษ์ดิน

และน้ํา ฟื้นฟูนากุ้งร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามันในรูปของพิกัด นําเข้าข้อมูลไว้ใน arc gis นํา

ออกมาเป็นแผนที่ ฯ

34 สพด.นครพนม นายเมธา ศรีทองคํา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดิน

35 สพด.นครสวรรค์ นางสาวสุกัญญา  องควิวิธสุวร นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาที่ดิน

36 สพด.นนทบุรี นางสาวธนทร สุขชุ่ม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน หน่วยพัฒนาที่ดินอําเภอบางบัวทอง

37 สพด.นราธิวาส นายอัสมาน  ตาเละ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 1.ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพด.นราธิวาส 

2.งานแผนงานและโครงการ สพด.นราธิวาส

38 สพด.บุรีรัมย์ ว่าที่ร.ต.อาทิตย์  เกษดี เจ้าพนักงานการเกษตร ปฎิบัติงาน สังกัดกลุ่มวิชาการเพืฎ่อการพัฒนาที่ดินของสพด.บุรีรัมย์..หน่วยพัฒนาที่ดิน ที่ 2 รับผิดชอบ

งานส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน อ.เมือง ประโคนชัย ชํานิและโครงการบริหารจัดการน้ําแบบ

บูรณาการของจังหวดบุรีรัมย์..รวมทั้งโครงการอื่นๆๆตามที่รับมอบหมาย..



ลําดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ

39 สพด.เพชรบุรี นายเจษฎา สาระ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ -หัวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

-โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร 

-โครงการปิดทองหลังพระในพื้นที่ ม.1,2 บ้านโป่งลึกบางกลอย 

-โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพง 

-โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 

-หัวหน้าหน่วย

40 สพด.แพร่ นายจิระชัย กองกุณะ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน งานเกี่ยวกับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา  งานตาม psa ของสถานีฯ

41 สพด.ระยอง นายคํานวณ บุญคุณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ส่งเสริมงานพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง

42 สพด.ศรีสะเกษ นางสาวจันทิมา ไตรบัญญํติกุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ หน่วยพัฒนาที่ดิน จัดทํานโยบายและแผน สพด บริการงานข้อมูลด้านชุดดิน กลุ่มชุดดิน

และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับตําบล จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา

43 สพด.สงขลา นางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ปฎิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสพด.สงขลา

44 สพด.สตูล นางสาวรัตนาภรณ์ เพชรจํารัส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หน่วยพัฒนาที่ดินอําเภอควนโดน อําเภอท่าแพ และอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล

45 สพด.สมุทรสาคร นางภูษณิศา  กาญจนโกมล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริม สาธิตและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพัฒนาที่ดิน ให้คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ

ด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรและหมอดินอาสา


