
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. นางสาวชามาพร  ไพบูลย์วรชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 1.จัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (Land Use Map) ของประเทศไทย 

2.จัดทําฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ 

ิ ์ ี ่ ใ ้ ี่ ิ6 สสว. นางกรรณิการ์  ณ ระนอง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานขอบเขตการใช้ที่ดิน

7 สสว. นางสาวอมรรัตน์  สระเพ็ชร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

8 สสว. นางสาวยุพเยาว์ หัสจรรย์ นักสํารวจดินปฏิบัติการ สํารวจและจัดทําแผนที่ดิน แผนที่ความชื้นของดินของประเทศไทย 

ซึ่งในการจัดทําแผนที่ควาามชื้นของดินจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมด้วย

9 สสว. นางสาวมยุรี โชติชื่น นักสํารวจดินปฏิบัติการ 1. จัดทําแผนที่การใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขา 

2. จัดทําแผนที่หน่วยที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขา 

3. วิเคราะห์สถานะภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ํา 

4. ประเมินการชะล้างพังทลายของดิน

10 สสว. (กลุ่มป้องกัน

ภัยธรรมชาติและ

ความเสี่ยงทาง

การเกษตร)

นางสาวลิขิต  พลยศ นักสํารวจดินปฏิบัติการ กําหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติที่มีผลต่อการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ

และนวัตกรรมใหม่ ในการป้องกัน บรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย  

พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลการกําหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และการชะล้าง

พังทลายของดินให้เป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมถึงจัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อ

ป้องกันและบรรเทาภัยที่เกี่ยวข้องในแผนแม่บทการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน GIS

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 จํานวน 45 ราย 

หลักสูตรที่ 3     ซอฟต์แวร์สําหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analyst) - Create Surface Geoprocessing Raster   
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11 สสว. (กลุ่มป้องกัน

ภัยธรรมชาติและ

ความเสี่ยงทาง

การเกษตร)

นางสาวอัจฉรี สิงห์โต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กําหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติที่มีผลต่อการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ

และนวัตกรรมใหม่ ในการป้องกัน บรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย  

พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลการกําหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และการชะล้าง

พังทลายของดินให้เป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมถึงจัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อ

ป้องกันและบรรเทาภัยที่เกี่ยวข้องในแผนแม่บทการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

12 สสว. (กลุ่ม

มาตรฐานการ

สํารวจจําแนกดิน

และที่ดิน)

นางสาวสุมิตรา วัฒนา นักสํารวจดินชํานายการพิเศษ - พัฒนาระบบมาตรฐานการสํารวจจําแนกดิน การทําแผนที่และข้อมูลดิน เพื่อเป็น

แนวทางสําหรับการปฏิบัติงานสํารวจดินของกรมฯ 

- จัดทําแผนที่ศักยภาพความชื้นดินที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นผิว (Spatial Analyst) และ

จัดทําแผนที่แสดงเส้นเท่าของข้อมูลอากาศและความลาดชันพื้นที่

13 สสว. (กลุ่มวิเคราะห์

สภาพการใช้ที่ดิน)

นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สํารวจสภาพการใช้ที่ดินและพืชเศรษฐกิจ สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม รูป

ถ่ายทางอากาศ จัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดินในระบบดิจิตอล วิเคราะห์และ

เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน

14 สสผ. นางสาวพรพรรณ แสนบุญศิริ นวก.แผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ   ผลิตแผนที่ภาพถ่ายจากรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม โครงการและมาตรา

ส่วนต่างๆ  แผนที่เฉพาะเรื่อง ได้แก่ แผนที่ความลาดชัน  แผนที่ขอบเขตลุ่มน้ําย่อยแผน

ที่ถือครองที่ดิน และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งภาพสามมิติเพื่อการ

นําเสนอมุมมองสภาพภูมิประเทศ

15 สสผ. นางระพีพรรณ  นโรปการณ์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ ผลิตแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์

16 สสผ. นางสาวชลธิชา โภชนุกูล นายช่าวสํารวจปฏิบัติงาน สํารวจและจัดทําแผนที่ประเภทต่างๆ

17 สสผ. นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ - ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ตามโครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

- วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) เช่น ทิศทางการไหลของน้ํา , สร้าง

แบบจําลองอัตราการชะล้างพังทลายของดิน ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 ถ่ายทอ
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18 สสผ. นางสาวกรวรรณ อาจเลิศ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ - ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ตามโครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

- ถ่ายทอดความรู้ด้าน GIS  ให้กับนักศึกษาฝึกงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

19 สสผ. นางสาวสันศนีย์  ทองแย้ม นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สํารวจและจัดทําแผนที่

20 สสผ. ว่าที่ ร.ต.หญิง อรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ - ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ตามโครงการการจัดทําแผนที่เพื่อบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

- ถ่ายทอดความรู้ด้าน GIS ให้กับนักศึกษาฝึกงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) ตามที่ได้รับม

21 สพข.1 (กลุ่มวาง

แผนการใช้ที่ดิน)

นางสาวชลิดา  งานรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานด้าน GIS 

   - งานเขตพัฒนาที่ดินระดับไร่นา 

   - งานเขตการใช้ที่ดินระดับตําบล 

   - งานด้าน GIS ตามที่ สพด.ขอความอนุเคราะห์

22 สพข. 3  (กลุ่มวาง

แผนการใช้ที่ดิน)

นางสาวพิมพ์คุณัช  ตั้งตระการพงษ์ นักสํารวจดินชํานาญการ -สํารวจและจําแนกดิน 

-ใช้โปรแกรม ArcGIS ในการทําแผนที่ดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน วางแผนการ

จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา

23 สพข.4 นายประมวล บัวกฎ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ -สํารวจดิน 

-เขียนรายงานเขตพัฒนาที่ดิน 

24 สพข.5 นายวีระ  โรพันดุง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 1. การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน 

25 สพข.6 นางสาววัชรินทร์  พลราชม นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ สํารวจจําแนกดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

26 สพข.7 นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น นักสํารวจดินปฏิบัติการ สํารวจดิน วางแผนการใช้ที่ดิน
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27 สพข.8 นายภัทรพงศ์ บุญทวี นายช่างสํารวจปฎิบัติงาน 1.งานสํารวจเเละจัดทําแผนที่ภูมิประเทศเเละสํามะโนที่ดิน ในเขตพัฒนาที่ดิน จังหวัด

อุตรดิถ์เเละ จังหวัดเลย 

2.งานโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดอุตรดิตถ์เละจังหวัดเลย 

3.งานโครงการโครงข่ายหมุดหลักฐานข้อมูลภาคพื้นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์เเลัจังหวัดเลย

28 สพข.9 นางสาวณฐวลัญช์ กานตารัมภ์ นักสํารวจดินชํานาญการ สํารวจดิน สภาพการใช้ที่ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน

29 สพข.10 นายอุกฤษฏ์ ศิริปโชติ นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ สํารวจดิน จําแนกดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน 

จัดทําแผนที่ดิน สภาพการใช้ที่ดิน และแผนการใช้ที่ดิน ด้วยระบบ GIS 

จัดทําแผนที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

30 สพข. 11 นายประดิษฐ์ วรยศกุลไชย นายช่างสํารวจชํานาญงาน สํารวจจัดทําแผนที่ภูมิประเทศและการถือครองที่ดิน 

สํารวจออกแบบจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อการพัฒนาที่ฎดิน

31 สพข. 12 นายสุรินทร์ ไวยเจริญ ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทําฐานข้อมูล และแผนที่ ดิน การใช้ประโยชน์ เแผนการใช้ที่ดิน ในเขตพัฒนาที่ดิน

และตําบลต่างๆ ของ สพข.12

32 ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ

นางนฤมล  ผ่องอักษร นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ วิจัยงานด้านการเกษตร และจัดทํา ผลิตแผนที่

33 สพด.กาฬสินธุ์ นายมหิทร  ภูติโส นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินของ สพด.กาฬสินธุ์ ในการศึกษา ทดลอง 

วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมด้านงานพัฒนาที่ดิน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเพื่อพัฒนาการเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด

กาฬสินธุ์

34 สพด.เชียงราย นายปรียวัชย์  สุฉายา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน งานวิชาการเกษตร งานออกแบบแผนที่อนุรักษ์

35 สพด.ตรัง นางสาวสายใจ หมื่นภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ -เป็นผู้ช่วยหน่วยในการรับผิดชอบแต่ละอําเภอ 

-งานด้านวิชาการสถานี 

-เก็บรวบรวมข้อมูลศูนย์ถ่ายทอดเทคฯ โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ งานจัดระบบอนุรักษ์ดิน

และน้ํา ฟื้นฟูนากุ้งร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามันในรูปของพิกัด นําเข้าข้อมูลไว้ใน arc gis นํา

ออกมาเป็นแผนที่ ฯ

36 สพด.นครปฐม นางสาวนิสุดา ทองคําพันธ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ - หน่วยพัฒนาที่ดิน อําเภอบางเลน อําเภอพุทธมณฑล 

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย



ลําดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ

37 สพด.นครสวรรค์ นางสาวสุกัญญา  องควิวิธสุวร นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาที่ดิน

38 สพด.นราธิวาส นายพิสิษฐ์   บํารุงพงษ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 1.ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพด.นราธิวาส 

39 สพด.เพชรบุรี นายเจษฎา สาระ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ -หัวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

-โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร 

-โครงการปิดทองหลังพระในพื้นที่ ม.1,2 บ้านโป่งลึกบางกลอย 

-โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพง 

-โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 

-หัวหน้าหน่วย

40 สพด.ระยอง นายหนูจันทร์  ศิริสุวรรณ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ งานส่งเสริมพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง

41 สพด.ลําพูน นายกําจรศักดิ์  ปัญญาดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน จัดทําแผนที่ ด้วยโปรแกรม ArcGIS ,ดูแลระบบสารสนเทศภายในสํานักงาน ,งานพัฒนา

ที่ดินในอําเภอเมือง และอําเภอปาซาง

42 สพด.สงขลา นายจํานงค์ พร้อมมูล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสพด.สงขลา

43 สพด.สมุทรสาคร นางปณิชา  สังขมาลย์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริม สาธิตและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพัฒนาที่ดิน ให้คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ

ด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรและหมอดินอาสา

44 สพด.อุดรธานี นายมนตรี วันตาแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ งานวิชาการประจํา สพด., ผู้ประสานงานและร่วมบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด,รับ

ผิดโครงการดินเค็ม,โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่,โครงการฟาร์มตัวอย่าง

ในพระราชดําริ,โครงการบูรณาการ บริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร

45 สพด.อุทัยธานี นางสาวชุลีพร วัฒนจินดารัตน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หน่วยพัฒนาที่ดิน


