แบบฟอร์มการส่งชือ่ สถานที่อบรม สาหรับหลักสูตร 2
อบรม ณ ศูนย์หมอดินอาสา
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564
สพข.12
ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.ตรัง
1 นายชัยวัฒน์ เพชรเล็ก

หมอดินฯตาบล 90 ม.6 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง

2 นายประกิจ จิตรใจภักดิ์ หมอดินฯตาบล 10 ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

การทาเกษตรแบบผสมผสาน

061-867-3975 นางจิราพร พรหมราช

เกษตรทฤษฎีใหม่

081-099-3651 นายศิวโรจน์ สุวรรณโณ

3 นายไม ไกรสุทธิ์

หมอดินฯอาเภอ 6 ม.2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

การทาเกษตรแบบผสมผสาน

084-843-9290 น.ส.นภา มาลัยสนั่น

4 นางสุนิดา สุวรรณหงษ์

หมอดินฯตาบล 19/5 ม.1 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

การทาเกษตรแบบผสมผสาน

095-428-6110 นายศิวโรจน์ สุวรรณโณ

การทาเกษตรแบบผสมผสาน

086-950-8522 น.ส.สายใจ หมื่นภักดี

5 นางวัชรากรณ์ พรหมภักดี หมอดินฯหมู่บ้าน 16 ม.5 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
6 น.ส.ณัฐรดา มายูร

หมอดินฯหมู่บ้าน 252 ม.2 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

การจัดการดินเพื่อการปลูกผัก

085-784-8130 น.ส.สุดารัตน์ แซ่ท้าม

7 น.ส.จุไรรัตน์ เพ่งพิศ

หมอดินฯตาบล 208 ม.1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ
จ.ตรัง

การทาเกษตรแบบผสมผสาน

087-286-5338 น.ส.สายใจ หมื่นภักดี

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

087-628-7429
083-514-7691
087-286-3529
083-514-7691
095-040-8258
087-418-5894
095-040-8258

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.ปัตตานี
1 นายมะยีดิง แลแร

หมอดินฯตาบล 87 ม.4 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

การปรับปรุงบารุงดิน

086-286-0912 นายคเนศ แซ่เจ่า

2 นายต่วนมะ ต่วนกือจิ

หมอดินฯตาบล 50 ม.1 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี

การปลูกพืชแบบผสมผสาน

087-299-3041 นายอัสมีน จีนารงค์

3 นางพัชรีย์ โชติรัตน์

หมอดินฯตาบล 65 ม.3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เกษตรทฤษฎีใหม่

081-097-8787 นายศิพัฒน์ ธารประสิทธิ์

4 นายอุเซ็ง วาเยะ

หมอดินฯตาบล 62 ม.1 ต.กอสา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

นวัตกรรม พด.

086-295-8545 นายบุญรอง สังข์น้อย

การปลูกพืชแบบผสมผสาน

081-690-0336 นายสมเกียรติ ทองเกลี้ยง

การปรับปรุงบารุงดิน

082-439-7928 นายฮิลมี หะยีสาและ

5 นายสุลยั มาน จันทร์เทพ หมอดินฯตาบล 50 ม.1 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
6 นายสุวิทย์ อินทร์บุญญา หมอดินฯอาเภอ 4 ม.8 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี

เจ้าพนักงาน
088-444-9263
การเกษตรชานาญงาน
นักวิชาการเกษตร
081-957-1637
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
เจ้าพนักงาน
การเกษตรอาวุโส
นักวิชาการเกษตร

081-978-0070

เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน

089-295-5941

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

089-733-2793

081-328-7478
087-296-3606

สพด.นราธิวาส
1 นายมูฮมั หมัด บิง

หมอดินฯหมู่บ้าน 203 ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

2 นายสุวิทย์ เพชรเกลี้ยง

หมอดินฯจังหวัด 4 ม.4 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.การ 088-792-5589 นายยงยุทธ สุวรรณ
ปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้า
การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.
084-198-3511 นางภาณิศา สวนจันทร์

3 นายสัญฐิติสขุ แก้วคง

หมอดินฯอาเภอ 58 ม.2 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

การผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.

098-265-4134 นายอัสมาน ตาเละ

4 นายเมธี บุญรัตน์

หมอดินฯหมู่บ้าน 9/57 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส

การปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน
และน้า
การปรับปรุงบารุงดินโดยใช้
หญ้าแฝก

087-968-2944 นายชัยรัตน์ พูลเทพ

088-786-6021
088-387-2873
084-045-9607

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สพด.พัทลุง
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
และดินพร้อมปลูก

1 นายทนงค์ แสงเกิด

หมอดินฯอาเภอ 76 ม.3 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

093-580-9896 นายรัฐธรรม ใจดี

นักวิชาการเกษตร

089-977-2947

2 นางเกษร ทองคา

หมอดินฯหมู่บ้าน 167 ม.13 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง การทาเกษตรอินทรีย์

086-289-6779 น.ส.นิภาพร ชูกิจ

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

089-294-9598

3 นายใจ สุวรรณกิจ

หมอดินฯอาเภอ 224 ม.2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

การทาเกษตรผสมผสาน

083-537-1313 น.ส.นิภาพร ชูกิจ

4 นายเจือ บุญปลอด

หมอดินฯตาบล 79 ม.1 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง

การปรับปรุงบารุงดิน

086-739-4663 นายนคร เพ็ชรบุรี

080-691-4093

089-294-9598
098-356-1516

สพด.ยะลา
1 นางเสงี่ยม จันทรกุล

หมอดินฯหมู่บ้าน ม.1 บ้านธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

การใช้หญ้าแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้า
การปรับปรุงบารุงดิน
การทาเกษตรผสมผสาน

080-002-1403 นายเรวัตร อินเดีย

นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

2 นายวิทยา ตาพ่วง

หมอดินฯหมู่บ้าน ม.8 บ้านบูเก็ตดาราเซ ต.ยะรม อ.เบตง
จ.ยะลา
หมอดินฯหมู่บ้าน ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
72/3 ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา
หมอดินฯหมู่บ้าน ม.5 ต.ลาใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

การปรับปรุงบารุงดิน
การทาเกษตรผสมผสาน
การปลูกหญาแฝกเพื่อการ
อนุรักษดินและนํา้
การผลิตน้าหมักชีวภาพ

084-241-4823 นายเรวัตร อินเดีย

นักวิชาการเกษตร
080-691-4093
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงาน
084-488-0812
การเกษตรชานาญงาน
เจ้าพนักงาน
084-488-0812
การเกษตรชานาญงาน

3 นายพินัย แก้วจันทร์
4 นายอิสมาแอ ลาเต๊ะ

081-256-7371 นายกาธร รัตนช่วย
นายกาธร รัตนช่วย

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

5 นายพิทยา วสุลวี รรณ์

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

หมอดินฯตาบล ม.1 ต.ถ้าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

6 นายมะเซ็ง ดอเลาะเจ๊ะแต หมอดินฯหมู่บ้าน ม.1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

ความเชีย่ วชาญ
การผลิตและการใช้น้าหมัก
ชีวภาพ
เพาะชากล้าไม้
การทาเกษตรแบบผสมผสาน
พืชสมุนไพร
ปุ๋ยหมัก

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

081-543-7340 นายสมศักดิ์ ยาชะรัด

7 นายานิตย์ สังข์เพชร

หมอดินฯตาบล ม.5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

การผลิตปุ๋ยหมัก/น้าหมักชีวภาพ
นายอาซิ เจ๊ะมะ
การปลูกข้าว
การผลิตปุ๋ยหมัก/น้าหมักชีวภาพ 089-975-9611 นายศรัณย์ พลอาสา

8 นายมุตพา ปานาวา

หมอดินฯหมู่บ้าน ม.4 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

การทาเกษตรผสมผสาน

ตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

เบอร์โทรศัพท์
081-542-4120

เจ้าพนักงาน
086-287-4705
การเกษตรชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเกษตร 093-479-3800

080-702-5744 นายศรัณย์ พลอาสา

เจ้าพนักงานการเกษตร 093-479-3800

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ

สพด.สงขลา
1 นายสุเบต สอรอโส๊ะ

หมอดินฯตาบล 330/1 ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา

087-836-1207 นายธรรมรัฐ พุทธสุภะ

2 นายธนู จุลมณีโชติ

หมอดินฯอาเภอ 105/1 ม.10 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

089-876-6445 น.ส.สุภาวดี เรืองกูล

3 นายวิโชติ สังข์นุ่น

หมอดินฯอาเภอ 19/3 ม.7 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา

095-418-2509 นายธีรศักดิ์ แสงมาก

4 พ.จ.อ.สมปอง เพชรสงครามหมอดินฯหมู่บ้าน 161 ม.5 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

084-052-2380 นายธีรศักดิ์ แสงมาก

หมอดินฯตาบล 52/10 ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

081-094-6247 นายชนิกร ทองใหญ่

5 นายเสกสรร ชูเขียว

093-759-0473
087-292-5306
089-876-2605
089-876-2605
084-890-3998

ที่

ชือ่ - นามสุกล
หมอดินอาสา

ตาแหน่ง
หมอดินอาสา

ชือ่ ที่อยู่ศูนย์ /สถานที่อบรม

ความเชีย่ วชาญ

เบอร์โทรศัพท์

ชือ่ -นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
ที่รับผิดชอบหมอดินอาสา

6 นายคานึง นวลมณีย์

หมอดินฯตาบล 3 ม.10 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

089-465-4540 นายชนิกร ทองใหญ่

7 นายปริญญา บุรีรักษ์

หมอดินฯตาบล 198/3 ม.8 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

086-964-2580 นายชนิกร ทองใหญ่

8 นายประยูร แสงแก้ว

หมอดินฯตาบล 77 ม.6 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา

081-967-8316 นายชนิกร ทองใหญ่

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ชานาญการพิเศษ

084-890-3998

นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ

088-790-9246

084-890-3998
084-890-3998

สพด.สตูล
1 นายกิตติโชติ ชนะหลวง หมอดินฯตาบล 145 ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

087-395-2142 นายวิบุลย์ ศรีปาน

