
จุดลงปูนมาร์ล/พ้ืนที่สาธิต การปรับปรุงดินเปรี้ยวด้วยปูนมาร์ล ปี 2559 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี (สพข.1) กรมพัฒนาที่ดิน 

ล ำดับ
ที่ 

พื้นที่สำธิต.ปรับปรุงดนิเปรี้ยวดว้ยปูนมำร์ล จ ำนวน
(ตัน) 

หมอดินอำสำ 
ผู้ประสำนงำน 

 

หัวหน้ำหน่วยพัฒนำที่ดิน 
ที่รับผิดชอบ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ 

1.  11 บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง 150 นำยทองลอย ผิวเกลี้ยง นำยองอำจ นักฟ้อน 

2.  10 หัวโพธิ์ สองพี่น้อง 150 นำยทองค ำ ใจรู้รอบ นำยองอำจ นักฟ้อน 

3.  6 หนองบ่อ สองพี่น้อง 150 นำยอ ำนวย ศรีสุข นำยองอำจ นักฟ้อน 

4.  11 ทุ่งคอก สองพี่น้อง 150 นำยสถำพร สิริเลิศสุนทร นำยองอำจ นักฟ้อน 

5.  11 ศรีส ำรำญ สองพี่น้อง 100 นำยสมพร  วรรณด ี นำยองอำจ นักฟ้อน 

6.  2 หนองกระทุ่ม เดิมบำงนำงบวช 50 นำยวิทลู  ธนำวีระชัย นำยไพโรจน์ ประสทิธิ์นอก 

7.  1 บ่อกรุ เดิมบำงนำงบวช 50 นำยสนั่น  ทองทำ นำยไพโรจน์ ประสทิธิ์นอก 

8.  9 ดอนโพธิ์ทอง เมือง 150 นำยศรัณย ู คงสมจิตต ์ น.ส.พัชรินทร์ บัวเอ่ียม 

9.  4 สวนแตง เมือง 100 นำยพชิิต  เกียรติสมพร น.ส.พัชรินทร์ บัวเอ่ียม 

10.  4 โพธิ์พระยำ เมือง 50 นำยดำว  ยอดมะปรำง น.ส.พัชรินทร์ บัวเอ่ียม 

11.  4 ทับตีเหล็ก เมือง 100 สพด.สุพรรณบุร ี นำยวนัชัย วงษำ 

12.  4 ห้วยขมิ้น ด่ำนช้ำง 100 นำยมงคล  จันทร์ นำยชัยวัฒน์ วงษไ์ร 

13.  14 ด่ำนช้ำง ด่ำนช้ำง 50 นำยนำรำ  ทองเทศ นำยชัยวัฒน์ วงษไ์ร 

14.  14 หนองมะค่ำโมง ด่ำนช้ำง 50 นำยพล  กำฬภักดี นำยชัยวัฒน์ วงษไ์ร 

15.  10 วังคัน ด่ำนช้ำง 50 นำยฝดั โชติกเดชำณรงค ์ นำยชัยวัฒน์ วงษไ์ร 

16.  6 ห้วยขมิ้น ด่ำนช้ำง 50 นำยสุรนิทร ์รุผักชี นำยชัยวัฒน์ วงษไ์ร 

17.  16 ด่ำนช้ำง ด่ำนช้ำง 50 นำยขวัญชัย  วันทอง นำยชัยวัฒน์ วงษไ์ร 

18.  18 ด่ำนช้ำง ด่ำนช้ำง 50 น.ส.ล ำไย  กำฬภักดี นำยชัยวัฒน์ วงษไ์ร 

19.  2,9 วัดดำว บำงปลำม้ำ 100 นำยโสม เพ็งขำว นำยทนง ไม้เลี้ยง 

20.  9 บำงปลำม้ำ บำงปลำม้ำ 50 นำยเฉลำ นิลวรรณ นำยทนง ไม้เลี้ยง 

21.  4 มะขำมล้ม บำงปลำม้ำ 50 นำยสชุำพันธ ์ตำลรักษำ นำยทนง ไม้เลี้ยง 

22.  4,5 วังน้ ำเยน็ บำงปลำม้ำ 100 นำยชูชำต ิ เพ็งอ้น นำยทนง ไม้เลี้ยง 

23.  8 บำงใหญ ่ บำงปลำม้ำ 100 นำยเสน่ห์ นุ่มอยู่ นำยทนง ไม้เลี้ยง 

24.  1 ตะค่ำ บำงปลำม้ำ 50 นำยสบุิน  ศรีดี นำยทนง ไม้เลี้ยง 

25.  7 องค์รักษ์ บำงปลำม้ำ 50 นำยทอง สำรสุวรรณ นำยทนง ไม้เลี้ยง 

26.  8 ไผ่กองดิน บำงปลำม้ำ 50 นำยวำรี  น้อยส ำเนียง นำยทนง ไม้เลี้ยง 

27.  4 บ้ำนแหลม บำงปลำม้ำ 50 น.ส.จิรำรัตน ์ แสงสม ี นำยทนง ไม้เลี้ยง 

28.  3 สำล ี บำงปลำม้ำ 100 นำยมนตรี  อรุณโชต ิ นำยทนง ไม้เลี้ยง 

29.  6 เจดีย ์ อู่ทอง 80 นำยสวน  ชวนชม น.ส.ไพริน เพ็งสุข 

30.  4 ดอนคำ อู่ทอง 100 นำยชิน  ศรีท้ำว น.ส.ไพริน เพ็งสุข 

31.  6 หนองโอ่ง อู่ทอง 100 นำยสงัด  จันทร์ฉำย น.ส.ไพริน เพ็งสุข 

32.  4 สระพังลำน อู่ทอง 100 นำยไพฑูรย ์ แก้วบัวดี น.ส.ไพริน เพ็งสุข 

33.  2 กระจัน อู่ทอง 50 นำยบุญช ู ลอยแก้ว น.ส.ไพริน เพ็งสุข 

34.  3 ยุ้งทะลำย อู่ทอง 70 นำยสมนึก  หงษ์ทอง น.ส.ไพริน เพ็งสุข 

35.  7 บ้ำนดอน อู่ทอง 100 นำยณรงค ์ ไผ่เพชร น.ส.ไพริน เพ็งสุข 

36.  8 ดอนมะเกลือ อู่ทอง 100 นำยฐนคร  พันธ์อิ่ม น.ส.ไพริน เพ็งสุข 

       สนับสนุนปูนมาร์ล(เพื่อปรับปรุงดินเปรี้ยว) รวม  3,000 ตัน       สาธิตในพื้นที่ รวม 3,000 - 6,000 ไร่ 


