
รวมทั้งสิ้น   จํานวน   371 ราย
รวม สพข.2 จํานวน 36 ราย
สพข.2 1 นาย วัชรินทร์ ศรัทธา หมอดินอาสา ชลบุรี
ช่ือกลุ่ม: 2 นาย ณรงสิทธิ์ สุทธาทิพย์ หมอดินอาสา จันทบุรี

3 นาย นิสัน ขันทอง หมอดินอาสา จันทบุรี
4 นาย มะโน เชิดนาม หมอดินอาสา จันทบุรี
5 นาย ดํารง คลองขุด หมอดินอาสา จันทบุรี
6 นาย อุทัย เก้ียวมาศ หมอดินอาสา จันทบุรี
7 นาย เนียม เพ่ิมพวก หมอดินอาสา จันทบุรี
8 นาย วิชัย ธนชัยจํารัส หมอดินอาสา ระยอง
9 นาย วันชัย ฤทธิเดชะ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา
10 นาย จรัส ใจหาญ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา
11 นาง เรณู ภู่ทวี หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา
12 นาย พิชัย แขรัตนะ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา
13 นาย กิตติ จักษ์แก้ว หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา
14 นาย ภูวดล สุริย์ระวิมาศ หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา
15 นาย ทองพูน คุชิตา หมอดินอาสา ฉะเชิงเทรา
16 นาย สมศักด์ิ พิกุลแกม หมอดินอาสา  สระแก้ว
17 นาย มงคล ลึกลือ หมอดินอาสา  สระแก้ว
18 นาย เลื่อน อินทร์ทิพย์ หมอดินอาสา  สระแก้ว
19 นาย รณรงค์ มณทาชาติ หมอดินอาสา  สระแก้ว
20 นาย เกษม สายสุคนธ์ หมอดินอาสา  สระแก้ว
21 นาย ประโยชน์ พามา หมอดินอาสา  สระแก้ว
22 นาย พิพัฒน์พงษ์ ประจิมนอก หมอดินอาสา  สระแก้ว
23 นาย สายัณรห  ์ เนระภูสี หมอดินอาสา  สระแก้ว
24 นาย สะอาด บัวเพ็ชร หมอดินอาสา  สระแก้ว

จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ี

(การอนุรักษ์ดิน
และน้ํา)

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

25 นาย สําเริง มาเปลี่ยน หมอดินอาสา  สระแก้ว
26 นาย หลั่น มูลสภา หมอดินอาสา  สระแก้ว
27 นาย วสรรค์ ยอดฉิมมา หมอดินอาสา  สระแก้ว
28 นาย สมบัติ พรมมา หมอดินอาสา  สระแก้ว
29 นาย ศรีวิกรณ์ ภักดี หมอดินอาสา  สระแก้ว
30 นาย ปรีชา บัวอนันต์ หมอดินอาสา  สระแก้ว
31 นาย สมศักด์ิ เลี่ยงฮะ หมอดินอาสา  สระแก้ว
32 นาย ทองปลิว ทรัพย์ประสาท หมอดินอาสา  สระแก้ว
33 นาย พรเทพ เจริญนาวี หมอดินอาสา  สระแก้ว
34 นาย สมพงษ์ ดีโสภา หมอดินอาสา  สระแก้ว
35 นาย สมพงษ์ เทียนสําโรง หมอดินอาสา  สระแก้ว
36 นาย สมพงษ์ สิมมาโคตร หมอดินอาสา  สระแก้ว

รวม สพข.5 จํานวน 71 ราย
สพข.5 1 นายสี เทวะเส กาฬสินธุ์
ช่ือกลุ่ม: 2 นายสงวน ภูออํนศรี กาฬสินธุ์

3 นายวิเศษ ศรล๎อม กาฬสินธุ์
4 นายพิชิต ศิริเมือง กาฬสินธุ์
5 นายพรวิวัฒน์ ภูงามดาว กาฬสินธุ์
6 นายบุญสวน การเกษม กาฬสินธุ์
7 นายอํานวย คําตา กาฬสินธุ์
8 นายหนูสิน ฉายถนอม กาฬสินธุ์
9 นายเสถียร ระดากรณ์ กาฬสินธุ์
10 นายเสถียร บรรยง กาฬสินธุ์
11 นายสุแมน ภารสถิตย์ กาฬสินธุ์
12 นายสุนันท์ อินทะโชติ กาฬสินธุ์
13 นายสุดใจ ดีรักษา กาฬสินธุ์

(การจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้ํา)



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

14 นายสัมภาษณ์ บูชาทิพย์ กาฬสินธุ์
15 นายสันติ ภารไสว กาฬสินธุ์
16 นายสมาน จันทร์ประทักษ์ กาฬสินธุ์
17 นายสมบัติ พิมพิลา กาฬสินธุ์
18 นายสมบัติ นวนคํา กาฬสินธุ์
19 นายสมจิตร หม้ันมี กาฬสินธุ์
20 นายสมจิตร ภูกาบเพชร กาฬสินธุ์
21 นายศักด์ิชัย ปราพรม กาฬสินธุ์
22 นางสังวาลย์ โจมทา กาฬสินธุ์
23 นางสายสนิท ทองจีน ขอนแก่น
24 นางสาวอุบล สิงห์รัง ขอนแก่น
25 นายชนะภัย เถาจําปา ขอนแก่น
26 นายชิดชัย จิวิรัตน์สกุล ขอนแก่น
27 นายเชษฐชัย พรมนนท์ ขอนแก่น
28 นายธนเดช รูปพรม ขอนแก่น
29 นายนพดล คําแก๎ว ขอนแก่น
30 นายประหยัด ชํานาญรบ ขอนแก่น
31 นายวสันต์ ฐานะวัน ขอนแก่น
32 นายสมชาย บัวสี ขอนแก่น
33 นายสมหมาย เทศสนั่น ขอนแก่น
34 นายสาคร พุทธวงษ์ ขอนแก่น
35 นายสินสมุทร ทัดทาน ขอนแก่น
36 นายหนูผัน คิดเขํม ขอนแก่น
37 นายอาคม มาตะวงษ์ ขอนแก่น
38 นายณัชพล ผาคํา บึงกาฬ
39 นายทวีศักด์ิมังคะรัตน์ บึงกาฬ



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

40 นายสมัน มงคลเกตุ บึงกาฬ
41 นายสินชัย วงศ์ใหญํ บึงกาฬ
42 นายสุปัน เรืองโพน บึงกาฬ
43 นายอภิสิทธิ์ หอมหวล บึงกาฬ
44 นางวิจิตตรา ทองสงค์ มหาสารคาม
45 นางสาวกศมา ยอดสังวาล มหาสารคาม
46 นายจรุณ คุฎมสุวรรณ มหาสารคาม
47 นายทองพูน ดวงคํารักษ์ มหาสารคาม
48 นายบุญเพ็ง ศรีเศษนาม มหาสารคาม
49 นายวิชิตร ปะทาเส มหาสารคาม
50 นายสมพงษ์ ลินทระ มหาสารคาม
51 นายสมัย กองศิริ มหาสารคาม
52 นายสุบรรณ สระแกทอง มหาสารคาม
53 นายอนุชา ศิรีมะณี มหาสารคาม
54 นายสมาน วรบัตร สกลนคร
55 นายสังกา หอมเฮ๎า สกลนคร
56 นายสังวาลย์ คุณชัย สกลนคร
57 นายไสย ฤทธิธรรม สกลนคร
58 นายอาทิตย์เพ่ือนใจมี สกลนคร
59 น.ส.ประพันธ์ อุบลชัย หนองบัวลําภู
60 นายเคน ชาลีกุล หนองบัวลําภู
61 นายสุนทร พลโยธา หนองบัวลําภู
62 นายอพิเดช จอมใจ หนองบัวลําภู
63 นายสมชาติ พละหาญ อุดรธานี
64 นายโอภาส ศรีจันทร์แดง อุดรธานี
65 นายอํานาจ สุวรรณหอม อุดรธานี



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

66 นายหมายน๎อย สาคร อุดรธานี
67 นายหนู อุฎนศรี อุดรธานี
68 นายแสง ลายแก๎ว อุดรธานี
69 นายชํานาญ แสนงามซึ้ง อุดรธานี
70 นายฉลาด วันจรูญ อุดรธานี
71 นายคําสอน คําสวนจิก อุดรธานี

รวม สพข.6 จํานวน 63 ราย
สพข.6 1 นายคํากอน  แสงงาม ศพล.

ช่ือกลุ่ม: 2 นายสุทิน  ท้าวราช ศพล.

3 นายทวีโชติ  อินปัญญา ศพล.

4 นายธนาวัฒน์  เวโตแ่ฮ ศพล.

5 นางสุบิน  จันทะมัง เชียงใหม่

6 นางเอี่ยม  แขนใจวาง เชียงใหม่

7 นายอดิเรก  เกษมธีรญาณ เชียงใหม่

8 นายสุคํา  งามจรุพรโกศล เชียงใหม่

9 นายมนตรี  ทานัน เชียงใหม่

10 นายนนท์  อินตุ่น เชียงใหม่

11 นายเจริญ  ศิริเป็ง เชียงใหม่

12 นางเทียมตา  ปาลี เชียงใหม่

13 นายธนงพงษ์  แสงแก้ว เชียงใหม่

14 นายสมศักด์ิ  อินทรีย์ เชียงใหม่

15 นายสุเทพ  เพ็ญจิต เชียงใหม่

16 นางอํานวย  บุญมี เชียงใหม่

17 นายมนูญ  วงศ์ฐาน ลําพูน

18 นายทรงศักด์ิ  ธิฐายอม ลําพูน

19 นางสุจิตรา  คําสุข ลําพูน

(การอนุรักษ์
ดินและน้ํา : 
ลดการชะล้าง)



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

20 นายสมัย  แสงสุริยา ลําพูน

21 นายประสิทธิ์  สมบูรณ์ชัย ลําพูน

22 นายจําลอง  อุตมะดวงแจ่ม ลําพูน

23 นายสมคิด  ใจน้อย ลําพูน

24 นางสมสมัย  ธิยะป่า ลําพูน

25 นางโสรญา  กันทากาศ ลําพูน

26 นายสีวัน  ทนุตัน ลําพูน

27 นายจันทร์แดง  ถาจอมใจ ลําพูน

28 นางสายธาร  ธรรมวรภัทร แม่ฮ่องสอน

29 นายสุชาติ  วิเชียรยอดกุล แม่ฮ่องสอน

30 นายจตุพล  ครองกิจธนากุล แม่ฮ่องสอน

31 นายจรัส  ผาแดงสุวรรณ์ แม่ฮ่องสอน

32 นายธนพงษ์  สําเภาโอฬาร แม่ฮ่องสอน

33 นายยุทธศักด์ิ  หยกมณีไพร แม่ฮ่องสอน

34 นายกวีวัธน์  เจริญกิจกังสดาล แม่ฮ่องสอน

35 นายพัชร์  กันทะวงค์ แม่ฮ่องสอน

36 นายพะหม่อ  พินิจวงศ์ภูษิต แม่ฮ่องสอน

37 นายวร  เปรมเจริญจิตร แม่ฮ่องสอน

38 นายสวง  ษมาจิตรุณ แม่ฮ่องสอน

39 นายศรัน  คงแดง แม่ฮ่องสอน

40 นายแดง  ปัญญา แม่ฮ่องสอน

41 นายสุจิตร  วงศ์พนาไพร แม่ฮ่องสอน

42 นายคํามูล  สิงขรบรรจง แมฮ่่องสอน

43 นายพงษ์เดช  ปู่ไหม แม่ฮ่องสอน

44 นายสมศักด์ิ  โหล่เจ แม่ฮ่องสอน

45 นายสุวิน  เปียผะ แม่ฮ่องสอน



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

46 นายสานิตย์  จันทร์โพธิ์ แม่ฮ่องสอน

47 นายอรรถสิทธิ์  พนมไพร แม่ฮ่องสอน

48 นายสระแก้ว  นายหว่าง แม่ฮ่องสอน

49 นายธนวัฒน์  ว่างป่อ แม่ฮ่องสอน

50 นายสุวรรณ  มุ่งหมายวัฒนา แม่ฮ่องสอน

51 นายสุพอ  พระนิแฮ แม่ฮ่องสอน

52 นายไพฑูรย์  ประสบโชคไพร แม่ฮ่องสอน

53 นายชิงชัย  ยาเขต แม่ฮ่องสอน

54 นายวิทยา  กมลเจริญรัตน์ แม่ฮ่องสอน

55 นางแสงเทียน ภาพเพริศพริ้ง แม่ฮ่องสอน

56 นายอาคม ประทุมทอง แม่ฮ่องสอน

57 นายวิทุน ขยันใหญ่ยิ่ง แม่ฮ่องสอน

58 นายสัจจา พิทักษ์ไพรสนธ์ แม่ฮ่องสอน

59 นายดี ราตรีเสมา แม่ฮ่องสอน

60 นางคํา พนาพัฒน์ แม่ฮ่องสอน

61 นายสกลวัฒน์  พุ่มไพรพฤกษ์ แม่ฮ่องสอน

62 นางไสว พิสสมัย แม่ฮ่องสอน

63 นางสุพรรณ ศีรีมาศผดุง แม่ฮ่องสอน

รวม สพข.8 จํานวน 29 ราย
สพข.9 1 นายมนัส ชูสุข พิจิตร
ช่ือกลุ่ม: 2 นายเกษม ปรีชาวนา พิษณุโลก

3 นางอุไร เผือกชาวนา พิษณุโลก
4 นางสาวสายธาร เอมอ่ิม พิษณุโลก
5 นายวินัย ทิมเทศ พิษณุโลก
6 นายสาณิต วีระพาณิชย์ พิษณุโลก
7 นายนิด พุทธรักษ์ พิษณุโลก

(การอนุรักษ์ดิน
และน้ํา)



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

8 นายเกษม อุบล เพชรบูรณ์
9 นายสุนทร แก่นจุ้ย เพชรบูรณ์
10 นายแก้ว แสนด่าน เพชรบูรณ์
11 นายทองศรี แก้วปัญญา เพชรบูรณ์
12 นายมนัส นาคสุข เพชรบูรณ์
13 นายสมพร เคนคํา เพชรบูรณ์
14 นายไพทูลย์ สุขแจ่ม เพชรบูรณ์
15 นายไพล้อต คําเพชร เพชรบูรณ์
16 นายสําราญ เครือขวัญ เพชรบูรณ์
17 นายอัมพร มารักษา เพชรบูรณ์
18 นายถวิล แสวงสิน เพชรบูรณ์
19 นางบุญรวม พีรี เพชรบูรณ์
20 นายราชันย์ ปัดก้อง เลย
21 นายอําพร อุบล เลย
22 นางวงจันทร์ คนอาจ เลย
23 นายสมศักด์ิ ผ่องใส อุตรดิตถ์
24 นายจงอางศึก มูลคําดี อุตรดิตถ์
25 นายจักรพงศ์ สีแก้ว อุตรดิตถ์
26 นายศิริ ยศปัญญา อุตรดิตถ์
27 นางปราวีณา เลสัก อุตรดิตถ์
28 นางพิมพร แก้วสมชาติ อุตรดิตถ์
29 นายสิงห์ จามูล อุตรดิตถ์

รวม สพข.9 จํานวน 100 ราย
สพข.9 1 นายอํานวย  เพ็งแช่ม ตาก
ช่ือกลุ่ม: 2 นายอชิตพล  พนาชุ่มชื่น ตาก

3 นายแผ่ว  พิมพ์สี ตาก
4 นางทองพัฒน์  หน่อคาสุก ตาก

(การอนุรักษ์ดิน
และน้ํา)



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

5 นายนพณัฐ  ใจพอ ตาก
6 นายอนุศักด์ิ  พูลเผ่า นครสวรรค์
7 นายอุดม  สมันกสิวิทย์ นครสวรรค์
8 นายณรงค์เดช  คงห้วยรอบ นครสวรรค์
9 นายประสงค์  โพธิ์พระรส นครสวรรค์
10 นายวิรัช  พูลเขตการ อุทัยธานี
11 นายสมบุญ  นุ้ยเทศ อุทัยธานี
12 นายเนือง  โพธิ์พันธ์ อุทัยธานี
13 นายคี  จุลพันธ์ อุทัยธานี
14 นายคํารณ ชูชัยยะ กําแพงเพชร

15 นายณรงค์ จันทร์ทอง กําแพงเพชร

16 นายสมชาย ประทุมแมน กําแพงเพชร

17 นายเผอิญ ดีสุข กําแพงเพชร

18 นายนเรศ เรื่อศรีจันทร์ กําแพงเพชร

19 นายบุญมี เรื่อศรีจันทร์ กําแพงเพชร

20 นายวิจารณ์ ชูเจริญ กําแพงเพชร

21 นายเสถียร เขมรักสิทธิ์ กําแพงเพชร

22 นายประจญ บัวปรี กําแพงเพชร

23 นายวิโรจน์ ทองถนอม กําแพงเพชร

24 นางณัฐธิดา สุขกุล กําแพงเพชร

25 นายธัชพล สีดาฟอง กําแพงเพชร

26 นายบรรจง มณีพลาย กําแพงเพชร

27 นายสมปอง เข็มเพชร กําแพงเพชร

28 นายโกมล ทองมี กําแพงเพชร

29 นายสรรเพชร บุญเรือน กําแพงเพชร

30 นายสําราญ ถวัลเวช กําแพงเพชร



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

31 นางพนาลัย ขุนทอง กําแพงเพชร

32 นายเสรี พันธ์ภูมิ กําแพงเพชร

33 นายล่ํา โพธิบัลลังค์ กําแพงเพชร

34 นายสมนึก คําบรรลือ กําแพงเพชร

35 นายยื่น น้ําสังข์ กําแพงเพชร

36 นายจํา แสนพล กําแพงเพชร

37 นายขาว มณีนก กําแพงเพชร

38 นายเสมอ ทองพิจิตร กําแพงเพชร

39 นายทองก้าน เพชรทูล กําแพงเพชร

40 นายสมาน ช่อชั้น กําแพงเพชร

41 นายมัด หมอนคุด กําแพงเพชร

42 นายอรุณ  พงษ์เสือ กําแพงเพชร

43 นายสายชล ลิขิตปัญญาราษฎร์ กําแพงเพชร

44 นายเอนก มณีเขียว กําแพงเพชร

45 นายประทีป ดัดทิพย์ กําแพงเพชร

46 นายจันแรม วัฒนะ กําแพงเพชร

47 นายโปเคน มาน้อย กําแพงเพชร

48 นายทวี แมลงภู่ กําแพงเพชร

49 นายสงวน ถาวร กําแพงเพชร

50 นายไพโรจน์ เมฆี กําแพงเพชร

51 นายวิเดช พรมมี กําแพงเพชร

52 นายบุญเนย เนื้อไม้ กําแพงเพชร

53 นายลํายง น้อยผล กําแพงเพชร

54 นายรวบ อินทร์เอ่ียม กําแพงเพชร
55 นายสัมพันธ์ ยอดสุทธิ กําแพงเพชร
56 นายประเสริฐ บุญวงษ์ กําแพงเพชร



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

57 นายปิ่น อะมะระดี กําแพงเพชร
58 นายบุญส่ง มีมาก กําแพงเพชร
59 นายบุญชอบ ม่วงเกิด กําแพงเพชร
60 นายบุญเชิด ฤทธิ์อ้น กําแพงเพชร
61 นายวีระ พันนุ กําแพงเพชร
62 นายพงษ์ณารินทร์ ต่วนชะเอม กําแพงเพชร
63 นายบุญทัน ทองทา กําแพงเพชร
64 นายบุญตา ทองมหา กําแพงเพชร
65 นายสนั่น มุ่งดี กําแพงเพชร
66 นายวดล หมวดทองอ่อน กําแพงเพชร
67 นายวินิจ ดีศรี กําแพงเพชร
68 นายทองสุข อ่ิมใจ กําแพงเพชร
69 นายจํานงค์ อินทร์เดช กําแพงเพชร
70 นายวีระ จันทร์ศรี กําแพงเพชร
71 นายราเชน บุญมี กําแพงเพชร
72 นายสมจิตร มูลทาง กําแพงเพชร
73 นายทักษิณ เทพพรม กําแพงเพชร
74 นายวิโรจน์    บุญต่อ กําแพงเพชร
75 นายประเวช    พันธุ์พืช กําแพงเพชร
76 นายสถิต    สถาพร กําแพงเพชร
77 นายประดิษฐ์    จุ๋ยเกตุ กําแพงเพชร
78 นางสมใจ ช้างโต กําแพงเพชร
79 นายมงคล    พรมเนตร กําแพงเพชร
80 นายประสาท    ทองคํา กําแพงเพชร
81 นายสมศักด์ิ   อํ่าครอง กําแพงเพชร
82 นายคอย   พรมศิลป์ กําแพงเพชร



จังหวัด
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ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

83 นายเสถียร    อ้อจันทึก กําแพงเพชร
84 นายใสว    สิงหพันธุ์ กําแพงเพชร
85 นายไพรศิลป์  พิพัฒน์สว่างโอฬาร กําแพงเพชร
86 นายทองดี    จันทร์หีบ กําแพงเพชร
87 นายนิพัฒน์   จันทร กําแพงเพชร
88 นายวิเชียร  ประกอบแสง กําแพงเพชร
89 นายชอบ เพชรอําพร กําแพงเพชร
90 นายมงคล   อักษรก่ิง กําแพงเพชร
91 นายทองสัย    สีลํามาศ กําแพงเพชร
92 นายปัญญา    แย้มปราศัย กําแพงเพชร
93 นายมานพ  เอ่ียมดี กําแพงเพชร
94 นายนิต  โพธิ์แป้น กําแพงเพชร
95 นายสมบตัิ    เปรมสมบัติ กําแพงเพชร
96 นายสฤษดิ์  พรหมนอก กําแพงเพชร
97 นายสุวรรณ คําแก้ว กําแพงเพชร
98 นายเฉลา   เงินคํา กําแพงเพชร
99 นายชินโชติ  ดํารงวัฒนสกุล กําแพงเพชร
100 นายจํานงค์   ศรีประเทศ กําแพงเพชร

รวม สพข.12 จํานวน 72 ราย
สพข.12 1 นายบุญเลิศ จิตรหลัง หมอดินอาสาประจําตําบล ตรัง
ช่ือกลุ่ม: 2 นายสมาน ทองดี หมอดินอาสาประจําตําบล ตรัง
(อนุรักษ์ดินและน้ํา) 3 นายดะอา  หวังโส๊ะ     หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ตรัง

4 นายประเสริฐ วรรณแสงทอง หมอดินอาสาประจําตําบล ตรัง
5 นายณัฐภัทร รักงาม หมอดินอาสาประจําตําบล ตรัง
6 นายสมหมาย  ธรรมกิจ หมอดินอาสาประจําอําเภอ ตรัง
7 นายสิทธิชัย ฑีฆะ หมอดินอาสาประจําตําบล ตรัง



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

8 นายวัชรากร แย้มแก้ว หมอดินอาสาประจําตําบล ตรัง
9 นายชนะ สีนา หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ตรัง
10 นางเมตตา คงวิทยา หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ตรัง
11 นายอํานวย ดําช่วย หมอดินอาสาประจําจังหวัด พัทลุง
12 นายจําเริญ กิมาคม หมอดินอาสาประจําอําเภอ พัทลุง
13 นายสามารถ แก้วรักษ์ หมอดินอาสาประจําตําบล พัทลุง
14 นางสาวกัลยา พลเพชร หมอดินอาสาประจําตําบล พัทลุง
15 นายอําพล ช่วยสกุล หมอดินอาสาประจําตําบล พัทลุง
16 นางสาวภาวิกา บาลทิพย์ หมอดินอาสาประจําตําบล พัทลุง
17 นายศุภชัย ขาวนุ้ย หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน พัทลุง
18 นายประศาล  เศรษฐ์รักษา หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน พัทลุง
19 นายสนิท  ขวัญดํา หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน พัทลุง
20 นายฉาย  รัตน์ศิริ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน พัทลุง
21 นายประสิทธิ์  รักเงิน หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน พัทลุง
22 นายเขิม  แสงเอียด หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน พัทลุง
23 นางวาสนา  นันธิโย หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน พัทลุง
24 น.ส.มนตส์ิการ  เผือกมณี หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน พัทลุง
25 นายจรัส  รักเงิน หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน พัทลุง
26 นายอํานวย รัตนอรุณ หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
27 นายทัดเทพ ขวัญเกลี้ยง หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
28 นายสิน สุวรรณโณ หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
29 นายจรูญ เรืองอ่อน หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สงขลา
30 นายสมมาตร จันทะสระ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สงขลา
31 นายไตรเราะ หมัดปาน หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
32 นายสีพุด ประยูรเต็ม หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
33 นายสมเกษ แก้ววิเชียร หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สงขลา



จังหวัด
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34 นายภิญโญ ขุนดํา หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
35 นายเอกสัมภาท พันสมาศ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สงขลา
36 นายอับดนหร้อซักส์ จันทการักษ์ หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
37 นายไมตรี อุทัยหอม หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
38 นายเชื้อ   พุ่มเล่ง หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
39 นายสมพงษ์ นกแก้ว หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
40 นางชไมพร   พุ่มดํา หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
41 นายวินัย เกตุเหมือน หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
42 นายทรงชัย   หนูคง หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
43 นายเกษม สังข์ทอง หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สงขลา
44 นายมู้หัมหมัด   แดงแสละ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สงขลา
45 นายแสนพงศ์ นักว่อน หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สงขลา
46 นายเชษฐา โส๊ะโหรน หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สงขลา
47 นายเจะโหรน   เหาะสัน หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สงขลา
48 นายดํารงค์ศักด์ิ รามแก้ว หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สงขลา
49 นายอําพล ดีมาก หมอดินอาสาประจําตําบล สงขลา
50 นายสําราญ พันธนียะ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สงขลา
51 นายพันดี สลีมีน หมอดินอาสาประจําตําบล สตูล
52 นายมะหมูด มรรคาเขต หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สตูล
53 นายราหวี หมาดท้ิง หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สตูล
54 นายธัชฐพงษ์ เหลาทอง หมอดินอาสาประจําตําบล สตูล
55 นายเจริญ ศรีเพชร หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน สตูล
56 นายสมชาย เหมาะแหล่ หมอดินอาสาประจําตําบล สตูล
57 นายเชือน ศรีสมปอง หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ยะลา
58 นายสาร สรรพสินธิ์ หมอดินอาสาประจําอําเภอ ยะลา
59 นายสมัคร นอระพา หมอดินอาสาประจําตําบล ยะลา



จังหวัด

ถอดบทเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ท่ีหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งหมอดิน

60 นายลี อารีพันธ์ หมอดินอาสาประจําตําบล ยะลา
61 นายวาจิ วาแม หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ยะลา
62 นายวิทยา ตาพ่วง หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ยะลา
63 นายวิมล  มีทอง หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ปัตตานี
64 นางกมลวรรณ  แสงสุวรรณ์ หมอดินอาสาประจําตําบล ปัตตานี
65 นายดาโอ๊ะ  ยูโซะ หมอดินอาสาประจําตําบล ปัตตานี
66 นายนิหลี  ตาเหล็ม หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ปัตตานี
67 นายนิลี  เตาะสาตู หมอดินอาสาประจําตําบล ปัตตานี
68 นายสุขศักดา  แหลมทอง หมอดินอาสาประจําตําบล นราธิวาส
69 นายไชยวฒัน์  สุวรรณโณ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน นราธิวาส
70 นายอับดุลเลาะ  แยอาลี หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน นราธิวาส
71 นายเมธี  บุญรักษ์ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน นราธิวาส
72 นายอดิศักด์ิ พรหมประสิทธิ์ หมอดินอาสาประจําอําเภอ นราธิวาส


