
โครงการอบรม หลักสูตร 
“หมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563”   

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
 หมอดินอาสาเป็นเครือข่ายที่ส าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ปัจจุบันมีหมอดินอาสาระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
และหมู่บ้านปฏิบัติงานทั่วประเทศจ านวนกว่า 75 ,000 คน บทบาทของหมอดินอาสา นอกจากการประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินกับเกษตรกรในหมู่บ้าน การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งทางตรงทางอ้อมผ่านศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาที่ดิน และสาธิตทดสอบผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมของกรมฯ แล้ว หมอดินอาสายังเข้าร่วมท ากิจกรรมกับ  
กรมพัฒนาที่ดินด้วย อาทิเช่น ร่วมจัดกิจกรรมงานวันสถาปนากรม งานวันดินโลก งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 

กรมพัฒนาที่ดิน จัดท าโครงการอบรมหมอดินอาสามากกว่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่การสร้างความเข้าใจบทบาท
การท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินกับหมอดินอาสา สร้างวิทยากรหมอดินอาสา พัฒนาศูนย์เรียนรู้  
ด้านการพัฒนาที่ดิน การอบรมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ การใช้เครื่องมือตรวจสอบดิน การใช้แผนที่ดินเพื่อจัดการที่ดิน
ของเกษตรกร ในโอกาสที่กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร 4.0 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการ
อบรมหมอดินอาสา เป้าหมายเพื่อพัฒนาหมอดินอาสาให้เป็น smart farmer ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดิน จึงพัฒนา
หลักสูตรการอบรม ในรูปแบบการสร้างเครือข่ายสาขาวิชาต่างๆ เช่น การจัดการดิน ปุ๋ย การวางแผนการใช้ที่ดิน 
เกษตรอินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน  
 
2. วัตถุประสงค์   
 1. สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆ 

2. เรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
3. ถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 7 สถานี ร่วมกันประชุมจัดท าแผนงาน
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 และแต่งตั้งคณะท างานเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กิจกรรม 
 3.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดท ากรอบการประเมิน/ตัวช้ีวัดการพัฒนาหมอดินอาสา และสร้าง
กระบวนการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
 3.3 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เสนอแนวคิดการพัฒนาหมอดินอาสา 4.0 ในยุคโลกาภิวัฒน ์
 
4. หลักสูตรการฝึกอบรม 
 4.1 สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆตามถังความรู้ จ านวน 7 ถังความรู้ ได้แก่ อนุรักษ์ดิน
และน้ า เกษตรอินทรีย์ PGS ปรับปรุงบ ารุงดิน (พืชปุ๋ยสด/วัสดุปรับปรุงดิน/สารเร่ง) การจัดการดิน (ดินเปรี้ยว/ดิน
ทราย/ดินตื้น) ทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอพียง การจัดการดินเพื่อปลูกพืช (ข้าว/ยาง/ปาล์มน้ ามัน) ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน โดยแบ่งกลุ่มหมอดินตามถังความรู้ 
 4.2 เรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ LDD on Farm Land Use 
Planning และ Chatbot  
 4.3 ถอดบทเรียนของหมอดินอาสา เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดิน ถามตอบ (chat board) 
 4.4 กิจกรรมสัมพันธ์ของหมอดินอาสา 
 4.5 น าเสนอข้อมูลจากถังความรู้ ของหมอดินอาสาแต่ละกลุ่ม  



5. วิธีการฝึกอบรม 
 5.1 ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 จัดอบรมหมอดินอาสาทุกระดับจากทั้ง 7 สถานี จ านวน 500 ราย 
 5.2 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 7 สถานี ร่วมกันประชุมจัดท าแผนงาน
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 และแต่งตั้งนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ของสพข. และ สพด. เพื่อเป็นคณะท างานท า
หน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก ผู้สนับสนุน ผู้ด าเนินการ สรุปประเด็น ของกลุ่มเครือข่าย โดยการใช้ถังความรู้หมอ
ดิน การถอดบทเรียนของหมอดินอาสาเพื่อพัฒนาต่อยอดการสร้างปัญญาประดิษฐ์ ถามตอบหมอดิน  
 5.2 ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม จ านวน 2 วัน 1 คืน 
 5.3 ใช้หลักสูตรการท างาน ตามข้อ 4.1-4.5 
   
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 6.1. ได้รูปแบบการประสานงานของเจ้าหน้าที่กับหมอดินอาสาที่สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

6.2. เกษตรกรในพื้นที่จะได้รับการบริการด้านการพัฒนาที่ดินที่รวดเร็วข้ึน 
6.3. สามารถสร้างเครือข่ายหมอดินอาสากับองค์กรเกษตรกรของหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียงหรือ

สอดคล้องกัน 
 
7. เป้าหมายการฝึกอบรม 

หมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่ จ านวน 560 ราย ดังนี้ 
7.1 หมอดินอาสาทั้ง 7 สถานี จ านวน 500 ราย ได้แก่ 

- สถานีพัฒนาที่ดินตรัง จ านวน 90 ราย 
- สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส จ านวน 40 ราย 
- สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี จ านวน 40 ราย  
- สถานีพัฒนาที่ดินยะลา จ านวน 40 ราย  
- สถานีพัฒนาที่ดินสตูล จ านวน 40 ราย  
- สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง จ านวน 100 ราย 
- สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา จ านวน 150 ราย  

7.2 เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จ านวน 60 ราย  
           
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จ านวน 2 วัน ระหว่าง วันที่   15 - 16 มกราคม 2563 
 
9.  สถานท่ีด าเนินการ 
  ณ โรงแรม หรรษา เจบี อ.เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
10. งบประมาณ 750,000.- บาท 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 11.1 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
 11.2 ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 7 (ตรัง สตูล พทัลงุ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
 11.3 ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพฒันาที่ดิน  
 11.4 ผู้อ านวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
 11.5 ผู้อ านวยการกลุ่มส ารวจเพือ่ท าแผนที่ 
 



12. ก าหนดการฝึกอบรม 
ก าหนดการอบรมหลักสูตร “หมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563”  

ณ  โรงแรม หรรษา เจบี อ.เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา       
 

วันพุธท่ี 15  มกราคม  2563 
    เวลา 09.00 - 11.00 น. ลงทะเบียน 

11.00 - 12.00 น. เรียนรู้การใช้ข้อมลูเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมพฒันาที่ดนิ  
จากถังความรูห้มอดินอาสา (Knowledge tank) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม หรรษา เจบี  
13.00 - 13.30 น. พิธีเปิดการอบรม และมอบนโยบายการด าเนินงานของหมอดินอาสา 

 โดย  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
.(นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) 

 13.30 - 14.00 น. ช้ีแจงแนวทางการฝึกอบรม “หมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563” 
 โดย ผู้อ านวยการกลุม่วิชาการเพือ่การพัฒนาที่ดิน 
 ( นายปรีชา  เจ้ยทองศรี ) 

14.00 - 16.30 น. ถอดบทเรียนของหมอดินอาสา เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐห์มอดิน  
ถามตอบ (Chat board) 

16.30 - 18.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์ของหมอดินอาสา 
18.00 - 20.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม หรรษา เจบ ี
 

วันพฤหัสบดีท่ี 16  มกราคม  2563 
   เวลา 08.30 - 12.00 น. สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆ  

โดยแบ่งกลุ่มตามถังความรู้ (Knowledge tank) จ านวน 7 กลุ่ม 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม หรรษา เจบ ี
 13.00 - 16.30 น. น าเสนอข้อมูลจาก (Knowledge tank) ของหมอดินอาสาแต่ละกลุ่ม  

จ านวน 7 กลุ่ม 
 

หมายเหตุ :  เวลา 10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ  โรงแรม หรรษา เจบี                   
เวลา 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง และเครือ่งดื่ม ณ  โรงแรม หรรษา เจบี  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มตามถังความรู้ (Knowledge tank) 

ถอดบทเรียนองค์ความรู้หมอดินอาสา 4.0 

กลุ่มท่ี 1 อนุรักษ์ดินและน  า 

1.1 แนวทางในการด าเนินกิจกรรม 
- สร้างแนวกันชน จัดท าระบบพืชเพื่อการอนุรกัษ์ดินและน้ า 
- ปลกูพืชคลุมดินช่วยรักษาความชุ่มช้ืน เช่น กล้วย หญ้าแฝก ปอเทอืง เป็นต้น 
- สร้างข้ันบันไดดิน สร้างฝายชะลอน้ า บ่อดักตะกอน ขุดคูยกร่อง 
- จัดต้ังธนาคารน้ า เพื่อใช้ช่วงหน้าแล้ง 
- สร้างศูนย์เรียนรู้ทีม่ีกจิกรรมอนรุักษ์ดินและน้ าแบบผสมผสาน (คนผสมพืช) 
- ศึกษา ค้นหาข้อมูลดินและระบบน้ า ใช้เทคโนโลยีใหเ้ป็นประโยชน์  
- หนึ่งหมูบ่้านหนึ่งตัวอย่างเป็นต้นแบบงานด้านการอนรุักษ์ดินและน้ า 

1.2 บทบาทของหมอดิน 
- ท าหน้าทื่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ประโยชน์และโทษของ
การละเลยจากการละเลยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 

- ส่งเสริมการเกษตรลดการใช้สารเคมี โดยใช้พืชสมุนไพรแทนสารเคมี 
- สร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรโดยเป็นหมอดินแบบอย่างที่ประสบผลส าเร็จในด้านการจัดท ากิจกรรมอนุรักษ์
ดินและน้ า 

- ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
1.3 ปัญหาและอุปสรรค 

- ขาดความรู้ ความเข้าใจ ทั้งตัวเจ้าหน้าที่ หมอดิน และเกษตรกร 
- เกษตรกรไมรู่้จักหมอดินในพื้นที ่
- ขาดองค์ความรู้ในการแกป้ัญหาด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าถูกท าลาย 
- เจ้าหน้าที่มีไมเ่พียงพอ ขาดการประสานงานไม่ทั่วถึง และขาดการติดตามจากเจ้าหน้าที ่
- ขาดความร่วมมือจากชุมชน ปญัหาด้านการอนุรกัษ์ดินและน้ า 
- หมอดินขาดปจัจัยการผลิตในการจัดท าแปลงสาธิต เงินทุน แรงงาน เครื่องจกัร ในการด าเนินงานวิธีกล 

1.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
- ให้เจ้าหน้าทีเ่ข้าไปให้ความรูก้ับหมอดินและเกษตรกรผูส้นใจ 
- หมอดินและเกษตรกรลงมือปฏิบัติจริง มกีารติดตามและประเมินผลจากเจ้าหน้าที ่
- ศึกษาดูงานนอกพื้นทีท่ี่ประสบผลส าเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า 
- เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหมอดินและเจ้าหน้าที่ตามช่องทางต่างๆ เช่น จัดต้ังไลนก์ลุ่ม เฟสบุค 

โทรศัพท์ เป็นต้น 
- หมอดินควรประชาสัมพันธ์กจิกรรมงานของตัวเองใหก้ับชุมชน 
- จัดต้ังศูนย์หมอดินประจ าต าบล เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่และหมอดิน  
- จัดท าโครงการแหล่งน้ าในชุมชนให้มีแหลง่น้ าเพียงพอต่อความต้องการในชุมชน 
- น าวัสดุในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรกัษ์ดินและน้ า เช่น ผักตบชวา หญ้าแฝก เป็นต้น 
- อยากให้กรมพฒันาที่ดินฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง ให้เกิดประโยชนอ์ย่างสงูสุด 
- สร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์ดินและน้ าให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 
- สร้างความตระหนักให้แกเ่กษตรกรในพื้นที่เรื่องการอนรุักษ์ดินและน้ า 
 

 



กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS) 

2.1 แนวทางในการด าเนินกิจกรรม 
- ลดละเลิกการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และสารเคมีทุกชนิดภายในพื้นที่ท าการเกษตร 
- วัสดปุรบัปรุงบ ารงุดินต้องไมป่นเปื้อนสารเคม ี
- มีแหล่งน้ า จากแหลง่ที่ปลอดภัยไม่ปนเปือ้นสารเคม ี
- จัดต้ังกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อท าเกษตรอินทรีย ์
- ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้ถูกตอ้ง 
- เริม่จากพื้นที่เล็กๆแล้วค่อยขยายพื้นที่ภายในชุมชน 
- วางแผนการผลิต มีตลาดรองรับสินค้าที่ชัดเจน 

2.2 บทบาทของหมอดิน 
- เป็นแบบอย่างเกี่ยวกบัการท าเกษตรอินทรีย์ในชุมชน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจแกผู่ส้นใจการท าเกษตรอินทรีย ์
- เป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผูส้นใจ 
- มีการศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมอย่างตอ่เนื่อง เช่นการดูงานนอกพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู ้
- มีการเยี่ยมเยียนแปลงสมาชิกกลุ่ม เพื่อสอบถามปญัหา อปุสรรคของการด าเนินกิจกรรม พรอ้มทัง้ให้ก าลังใจ
การด าเนินงาน 

- สร้างเครอืข่ายหมอดินให้มั่นคงและยัง่ยืน จัดต้ังกลุ่มไลน์หมอดินและกลุ่มเกษตรอินทรีย ์
- หมอดินอาสาเข้าประชุมช้ีแจงกจิกรรมงานด้านพัฒนาที่ดินในเวทีต่างๆ เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์ใหเ้กษตรกร
ได้ทราบ 

- ต้องมีการวางแผนการผลิต หาตลาดรองรบัพืชผกัอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกร  
2.3 ปัญหาและอุปสรรค 

- วัสดุในการท าเกษตรอินทรียม์ีไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีการปนเปื้อนของสารเคมี 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าในการท าเกษตรอินทรีย ์
- แมลงศัตรูพืช โรคพืชเข้าท าลายได้ง่าย 
- ขาดองค์ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ PGS 
- ขาดความร่วมมือในชุมชนและเกษตรกรทีส่นใจในการท าเกษตรอินทรีย์ไม่มีความอดทน 
- ไม่มีแนวกันชน  
- ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน 
- นโยบายของรัฐไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยงแปลงตลอดเวลา 
- ผลผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
- กลุ่มผู้บริโภคจ ากัดเฉพาะกลุ่มผู้มรีายได้สูงและรักสุขภาพ ราคาผลผลิตสงูกว่าสินค้าทั่วไป 

 2.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
- จัดท าแผนพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ตัง้แต่เริม่ต้นการผลิตจนถึงการหาตลาดรองรบั 
- ให้ความรู้การท าเกษตรอินทรีย์ที่ถูกตอ้ง และอธิบายอย่างง่ายให้กับผูส้นใจ 
- ควรขุดสระน้ า เจาะบอ่บาดาล ในพื้นที่ตนเอง 
- มีแปลงต้นแบบ 1 แปลง 1 ต าบล 1 ชุมชน เพื่อเป็นแรงจงูใจให้กบัเกษตรกร 
- มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและตอ่เนื่อง 
- มีการรับรองมาตรฐานกับหน่วยงานผูร้ับผิดชอบด้านเกษตรอินทรีย์ 
- เจ้าหน้าที่ควรมกีารติดตามประเมินผล และให้ค าแนะน ากบักลุม่เกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 
 



กลุ่มท่ี 3 การปรับปรุงบ ารุงดิน(พืชปุ๋ยสด/วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน/ผลิตภัณฑ์ สารเร่ง พด.) 

3.1 แนวทางในการด าเนินกิจกรรม 
- สังเกตอาการผิดปกติของพืช และความอุดมสมบรูณ์ของดนิ 
- เก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห ์
- ปรบัปรุงบ ารุงดินตามผลค่าวิเคราะห์ดิน 
- การค้นหาข้อมูลโดยใช้ Application อินเตอร์เนต หนงัสือหมอดิน เป็นต้น 
- มีการศึกษาดูงาน จัดฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรูเ้รือ่งการปรับปรุงบ ารงุดิน อย่างต่อเนือ่ง 
- ติดตามประเมินผลหลังการด าเนินกจิกรรม 

3.2 บทบาทของหมอดิน 
- สร้างตัวตน(หมอดิน)ให้คนรู้จักในชุมชน 
- ให้ค าปรกึษา ค าแนะน าให้กับเกษตรกรในชุมชน 
- ถ่ายทอดความรู้ จากการได้รับจากการฝึกอบรมให้กบัเกษตรกรในพื้นที่ได้ 
- เป็นสื่อกลาง ระหว่างเกษตรกรกรกับหมอดิน 
- สร้างเครอืข่าย โดยใช้เทคโนโลยอีย่างง่าย เช่น ไลน์ Facebook เป็นต้น 

3.3 ปัญหาและอุปสรรค 
- เกษตรกรขาดความเช่ือมั่น 
- ไม่ยอมรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการท าการเกษตร 
- ขาดปัจจัยการผลิตในการด าเนินกิจกรรม ปัจจัยมีไมเ่พียงพอ เกษตรกรไม่มเีงินทุน 
- สภาพดินฟ้าอากาศ เช่นปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง เป็นต้น 
- ดินมีปัญหา ไม่ได้รับการปรัปรุงดูแลรกัษาอย่างต่อเนือ่ง 
- ปล่อยที่ดินทิง้ร้าง ไม่มกีารฟื้นฟูดิน 

3.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
- กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนปจัจัยการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
- สร้างความเช่ือมั่นให้กับเกษตรกร มีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 1 ชุมชน 
- ติดตามข้อมูลข่าวสารภัยพิบัตจิากหน่วยงานราชการ 
- เชิญเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินมาถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
- ใช้พืชปุ๋ยสด ลดการไถพรวน นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุปรบัปรุงบ ารุงดิน ไถกลบตอซงั และปลูกหญ้า

แฝกลดการชะล้างพังทลายของดิน 
 

กลุ่มท่ี4 การจัดการดิน (ดินเปรี ยว/ดินทราย/ดินตื น) 

4.1 แนวทางในการด าเนินกิจกรรม 
 ดินเปรี ยว  

- ต้องทราบลักษณะของดินมปีัญหา เช่นค่าความเป็นกรดเปน็ด่าง เนื้อดิน การจัดการ เป็นต้น 
- วิธีการแก้ไข จัดระบบโดยการขุดยกร่อง ตากดินโดยวิธีการแกลง้ดิน การขังน้ า ใช้วัสดปุูนปรับสภาพความเป็น

กรดเป็นด่างของดินอย่างต่อเนือ่ง  
- เลือกชนิดพืชปลกูให้เหมาะสมกับสภาพของดิน เช่น มะพร้าวน้ าหอม พืชตระกูลส้ม สม้โอ ไม่ควรปลูกทเุรียน 
- แนะน าการท าทฤษฎีใหม่ และไร่นาสวนผสมมาใช้ในพื้นทีด่ินเปรี้ยวจัด 

 ดินทราย  
- วิธีการแก้ไข ปลูกพืชปุ๋ยสด ปอเทือง เน้นการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเป็นหลกั งดเผาเศษหญ้า ใบไม้ ใช้ทฤษฎีห่มดิน  
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรกัษาความชุ่มช้ืนของดิน ท าปุ๋ยหมกัใช้ภายในแปลง 



- เลือกชนิดพืชที่ปลูก เช่น แตงโม มะม่วงหิมพานต์ มันส าปะหลงั พืชกินหัว เป็นต้น 
 ดินตื น  

- วิธีการแก้ไข ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางทางลาดชัน  
- ปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และน้ าหมักชีวภาพ ในการปรับปรุงบ ารุงดิน ต้องมีระบบน้ า 

ภายในแปลง 
- เลือกชนิดพืชปลกูที่เหมาะสม ปลูกผักกูดเสริมในร่อง ปลูกกล้วย เป็นต้น  
- ให้สงัเกตหินในแปลง สเีหลือง สีเทาจะย่อยสลายง่าย ส่วนหินสีขาว สีด า จะย่อยสลายยาก  

4.2 บทบาทของหมอดิน 
- ถ่ายทอดองค์ความรสู้่ชุมชน เรื่องการจัดการดินที่ถูกต้อง ลดใช้สารเคมี ลดการก าจัดวัชพืช 
- หมอดินมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่ เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู ้
- หมอดินท าหน้าทีเ่ป็นตัวประสานงานระหว่างเกษตรกรกบัเจ้าหน้าที่  
- สร้างเครอืข่าย เพื่อน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อต่อยอดงานด้านการพัฒนาที่ดิน 

4.3 ปัญหาและอุปสรรค 
- ชุดวิเคราะห์ดินมีไมเ่พียงพอ 
- การสนับสนุนปจัจัยการผลิตไมเ่พียงพอ 
- ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ เหตุการณ์ความไม่สงบ 
- ไม่มีเงินลงทุนในการด าเนินกจิกรรม 
- ความเช่ือมั่นของเกษตรกรต่อหมอดินมีนอ้ย  

4.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
- สร้างขวัญและก าลังใจให้แกห่มอดินอาสา เช่นค่าตอบแทน เป็นต้น 
- เพิ่มเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่รบัผิดชอบใหม้ากขึ้น 
- เพิ่มองค์ความรู้ให้แกห่มอดินมากขึ้นเพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน 
- เพิ่มชุดวิเคราะห์ดินใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการในพื้นที ่
- ส่งเสริมให้หมอดินที่มีพื้นที่ว่างเปล่า ปลูกแฝกเพื่อขยายผลให้เกษตรกร 
- หมอดินสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในชุมขน 
- ให้เจ้าหน้าทีพ่ัฒนาที่ดินลงพื้นที่ติดตามงานอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง  
- หมอดินควรจะผลิตปุ๋ยใช้เอง ไม่ควรซือ้จากร้านค้าเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
- ให้โอกาสหมอดินเข้าถึงโครงการงานด้านพฒันาที่ดิน  
 

กลุ่มท่ี 5 ทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 แนวทางในการด าเนินกิจกรรม 
- มีการปลกูพืชผสมผสาน พร้อมขุดสระน้ าในพื้นที ่
- เลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกบัพื้นที่  
- ผลิตปุ๋ยหมักใช้เองภายในแปลงเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
- ผลิตต้นพันธ์ุพืชใช้เอง 
- วางแผนระบบการปลูกพืชตามแนวทางทฤษฎีใหม ่
- ท าการเกษตรแบบครบวงจร ปลูกพืชหมุนเวียน  
- ควรปลูกพืชที่สามารถพงึพาด้วยกันได้ ไม้ใหญ่ดูแลไมเ้ลก็ เป็นร่มเงาเพื่อลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ย รักษาความชุ่ม

ช้ืนให้กับดิน 
- รู้จกัการออม ในรปูแบบต่างๆ เช่น สหกรณ์ภายในชุมชน แชร์ กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 



- จัดท าบญัขีครัวเรือน เพื่อให้ทราบราย-รายจ่าย ของตนเอง 
5.2 บทบาทหมอดิน 

- ให้ค าปรกึษา ดูแลเกษตรที่มีความสนใจงานด้านการเกษตร 
- เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร และเป็นแบบอยา่งที่ด ี(เกษตรกรต้นแบบ) 
- สามารถขยายผลสู่ชุมชน และพื้นที่ข้างเคียง ในการขยายองค์ความรู้สูเ่กษตรกรได ้
- เป็นฝ่ายประสานการท างานระหว่างหน่วยงานราชการกับเกษตรกรได้ 
- มีแปลงทฤษฎีใหม่/เศรษฐกจิพอเพียง เป็นแปลงต้นแบบในพื้นที ่

5.3 ปัญหาและอุปสรรค 
- แหลง่น้ ามีไม่เพียงพอตอ่การท าการเกษตร 
- ปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช 
- ดินมีปัญหา ดินไม่ได้รับการปรับปรงุ ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
- ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ปัญหาภัยพิบัติ ท าให้วางแผนการปลกูพืชไม่ได้ 
- ขาดแคลนเงินทุน แรงงานภาคการเกษตร 
- ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ไม่มีตลาดชุมชน 
- ขาดความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตในกรณีผลผลิตล้นตลาดหรือออกผลผลิตมากเกินไป 

5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
- สร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เช่นบ่อจิ๋ว ขุดบ่อบาดาล เปน็ต้น 
- ผลิตสารไล่แมลงใช้เอง เพื่อควบคุมและไล่แมลงศัตรูพืช ใช้ชีววิธี  
- ปรบัปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด และวัสดุปรับปรงุบ ารงุดิน 
- ปลกูพืชใช้น้ าน้อย หรือปลูกพืชที่เหมาะสมตามฤดูกาล 
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องภัยธรรมชาติ  
- รวมกลุ่มเกษตรกรเพือ่ลดต้นทนุในการผลิต 
- ประสานงานหน่วยงานราชการทีส่ามารถช่วยเกษตรกรด้านการแปรรปูผลผลิต จากหน่วยงานราชการ 
- ปลกูหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพงัทลายของดิน รักษาความชุ่มช้ืนให้กับดิน 

 

กลุ่มท่ี 6 การจัดการดินเพ่ือปลูกพืช(ข้าว/ยาง/ปาล์มน  ามนั) 

1.แนวทางในการด าเนินกิจกรรม 
- ข้าว 

ปัญหาสรรค 
- ดินแข็ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล  
- มีวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืช 

แนวทางแก้ไข 
- การไถดะ ไถแปร 15 วัน 
- หว่านเมล็ดพันธ์ุข้าว  
- การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย 
- หลงัจาก 120-130 วัน เริ่มเกบ็เกี่ยวผลผลิต 600-700 กิโลกรมัต่อไร ่

ข้อเสนอแนะ 
- วิเคราะห์ดิน หว่านปุ๋ยพืชสดเพื่อเตรียมแปลงปลูก 
- ใช้ปุ๋ยหมักที่ผสม พด.3 ป้องกันเช้ือรา 
- พด.7 ฉีดพ่นป้องกันแมลงศัตรูพืช 



-ยางพารา 
ปัญหาอุปสรรค  

- ปลกูในที่ลุม่ เช้ือรา โรคใบร่วง ดินตื้น 
แนวทางแก้ไข 

- มีการวิเคราะห์ดิน 
- ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
- หว่านพืชปุ๋ยสดก่อนปลูก 
- ปรบัสภาพดินด้วยวัสดุปูน 
- รักษาความชุ่มช้ืนให้กับดิน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
- เลือกพื้นทีป่ลกูใหเ้หมาะสมกับชนิดพืช 
- เลือกพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
- ใช้วัสดุปรับปรงุบ ารุงดิน 
- ปลกูพืชแซมยาง/ร่วมยาง ไม้พะยงู พะยอม โกโ้ก้ กาแฟ ผกัเหลียง ผกักูด ไผ่ สละอินโด 

 
-ปาล์มน  ามัน 

ปัญหาอุปสรรค 
- พื้นที่ปลูกมปีัญหา ดินเปรี้ยว ดินเด็ม  
- พันธ์ุพืช 

แนวทางการแก้ไข 
- ปลกูในพื้นที่ดินทีเ่หมาะสม 
- ตรวจวิเคราะห์ดินทกุป ี

ข้อเสนอแนะ 
- ขุดคู ยกร่อง ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้วัสดุปูน น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปลูกหญ้าแฝก 
- เลือกพันธ์ุปาล์มทีเ่หมาะสมกับสภาพพื้นที ่

 

กลุ่มท่ี 7 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

7.1 แนวทางในการด าเนินกิจกรรม 
- จัดต้ังศูนย์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาที่ดินระดบัอ าเภอและศูนย์ฯเครือข่าย 
- จัดต้ังกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาที่ดนิ 
- หมอดินต้องมหีัวก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 
- มี 1 ศูนย์ฯ 1 ต าบล เป็นต้นแบบของการเรียนรู้งานด้านพฒันาที่ดิน 
- เจ้าหน้าทีร่่วมติดตามและประเมินผลพร้อมกบัหมอดินในพื้นที่ 
 

7.2 บทบาทของหมอดิน 
- สร้างการรับรู้ในทุกระดบัของงานด้านการพฒันาที่ดิน 
- เป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ดินระหว่างเจ้าหน้าที่กบัเกษตรกร 
- ต้องมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดงานด้านการพฒันาที่ดินได ้
- หมอดินต้องมีการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่หมอดิน 4.0 
- สร้างทายาทหมอดินอาสา เพื่อสานต่อกจิกรรมงานด้านพฒันาที่ดิน 



- เป็นหมอดินอาสาแบบมืออาชีพ 
- น าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการท าการเกษตร 

7.3 ปัญหาและอุปสรรค 
- ขาดการเช่ือมโยงอย่างตอ่เนื่องระหว่างหมอดินกบัเจ้าหน้าที่ 
- ขาดการเช่ือมโยงระหว่างหมอดินอาสากบัเกษตรกร 
- ขาดข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน  
- ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทัง่ถึง 
- ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

7.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
- ท าแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนของศูนย์เรียนรู้ฯให้ชัดเจน 
- สร้างความเช่ือมโยงอย่างต่อเนื่องระหว่างหมอดินอาสากับเจ้าหน้าที่รัฐ 
- จัดท าแผ่นผบัประจ าศูนย์ สร้างจุดเด่นภายในศูนย์เรียรู้ฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 
- จัดท าฐานข้อมลูด้านการพัฒนาที่ดิน 
- สร้างความเท่าเทียมของหมอดินอาสาในทุกระดับช้ัน 
- นโยบายเปลี่ยนแตห่มอดินไมเ่ปลี่ยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม  

ลงทะเบียนหมอดินอาสา 4.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

พิธีเปิดการฝึกอบรม และมอบนโยบายการด าเนินงานของหมอดินอาสา 4.0 

 โดย  อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

ถอดบทเรียนของหมอดินอาสา เพ่ือพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดิน (7 wonder)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

เรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน 

จากถังความรู้หมอดินอาสา (Knowledge tank) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆ  

โดยแบ่งกลุ่มตามถังความรู้ (Knowledge tank) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

น าเสนอข้อมูลจาก (Knowledge tank) ของหมอดินอาสา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมสัมพันธ์ของหมอดินอาสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
1 นายบญุเลิศ จติรหลัง หมอดินอาสาต าบล
2 นายสมาน ทองดี หมอดินอาสาต าบล
3 นายดะอา หวังโส๊ะ     หมอดินอาสาหมูบ่า้น
4 นายประเสริฐ วรรณแสงทอง หมอดินอาสาต าบล
5 นายณัฐภัทร รักงาม หมอดินอาสาต าบล
6 นายสมหมาย  ธรรมกิจ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ
7 นายสิทธิชัย ฑีฆะ หมอดินอาสาต าบล
8 นายวัชรากร แย้มแก้ว หมอดินอาสาต าบล
9 นายชนะ สีนา หมอดินอาสาหมูบ่า้น

10 นางเมตตา คงวิทยา หมอดินอาสาหมูบ่า้น
11 นายอ านวย ด าช่วย หมอดินอาสาจงัหวัด
12 นายจ าเริญ กิมาคม หมอดินอาสาอ าเภอ
13 นายสามารถ แก้วรักษ์ หมอดินอาสาต าบล
14 นางสาวกัลยา พลเพชร หมอดินอาสาต าบล
15 นายอ าพล ช่วยสกุล หมอดินอาสาต าบล
16 นางสาวภาวิกา บาลทิพย์ หมอดินอาสาต าบล
17 นายศุภชัย ขาวนุ้ย หมอดินอาสาหมูบ่า้น
18 นายประศาล  เศรษฐ์รักษา หมอดินอาสาหมูบ่า้น
19 นายสนิท  ขวัญด า หมอดินอาสาหมูบ่า้น
20 นายฉาย  รัตน์ศิริ หมอดินอาสาหมูบ่า้น
21 นายประสิทธ์ิ  รักเงิน หมอดินอาสาหมูบ่า้น
22 นายเขิม  แสงเอียด หมอดินอาสาหมูบ่า้น
23 นางวาสนา  นันธิโย หมอดินอาสาหมูบ่า้น
24 น.ส.มนต์สิการ  เผือกมณี หมอดินอาสาหมูบ่า้น
25 นายจรัส  รักเงิน หมอดินอาสาหมูบ่า้น
26 นายอ านวย รัตนอรุณ หมอดินอาสาประจ าต าบล
27 นายทัดเทพ ขวัญเกล้ียง หมอดินอาสาประจ าต าบล
28 นายสิน สุวรรณโณ หมอดินอาสาประจ าต าบล
29 นายจรูญ เรืองอ่อน หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
30 นายสมมาตร จนัทะสระ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
31 นายไตรเราะ หมัดปาน หมอดินอาสาประจ าต าบล
32 นายสีพดุ ประยูรเต็ม หมอดินอาสาประจ าต าบล
33 นายสมเกษ แก้ววิเชียร หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น

รำยช่ือถอดแบ่งกลุม่บทเรยีนองค์ควำมรูห้มอดินอำสำ 4.0
Knowledge Tank : 1. อนุรกัษ์ดินและน  ำ



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
34 นายภิญโญ ขุนด า หมอดินอาสาประจ าต าบล
35 นายเอกสัมภาท พนัสมาศ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
36 นายอับดนหร้อซักส์   จนัทการักษ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
37 นายไมตรี อุทัยหอม หมอดินอาสาประจ าต าบล
38 นายเช้ือ   พุ่มเล่ง หมอดินอาสาประจ าต าบล
39 นายสมพงษ์ นกแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบล
40 นางชไมพร   พุ่มด า หมอดินอาสาประจ าต าบล
41 นายวินัย เกตุเหมือน หมอดินอาสาประจ าต าบล
42 นายทรงชัย   หนูคง หมอดินอาสาประจ าต าบล
43 นายเกษม สังข์ทอง หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
44 นายมูห้มัหมัด   แดงแสละ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
45 นายแสนพงศ์ นักว่อน หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
46 นายเชษฐา โส๊ะโหรน หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
47 นายเจะโหรน   เหาะสัน หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
48 นายด ารงค์ศักด์ิ รามแก้ว หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
49 นายอ าพล ดีมาก หมอดินอาสาประจ าต าบล
50 นายส าราญ พนัธนียะ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
51 นายพนัดี สลีมีน หมอดินอาสาประจ าต าบล
52 นายมะหมูด มรรคาเขต หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
53 นายราหวี หมาดท้ิง หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
54 นายธัชฐพงษ์ เหลาทอง หมอดินอาสาประจ าต าบล
55 นายเจริญ ศรีเพชร หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
56 นายสมชาย เหมาะแหล่ หมอดินอาสาประจ าต าบล
57 นายเชือน ศรีสมปอง หมอดินหมูบ่า้น
58 นายสาร สรรพสินธ์ิ หมอดินอ าเภอ
59 นายสมัคร นอระพา หมอดินต าบล
60 นายลี อารีพนัธ์ หมอดินต าบล
61 นายวาจ ิวาแม หมอดินหมูบ่า้น
62 นายวิทยา ตาพว่ง หมอดินหมูบ่า้น
63 นายวิมล  มีทอง หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
64 นางกมลวรรณ  แสงสุวรรณ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
65 นายดาโอ๊ะ  ยูโซะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
66 นายนิหลี  ตาเหล็ม หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
67 นายนิลี  เตาะสาตู หมอดินอาสาประจ าต าบล
68 นายสุขศักดา  แหลมทอง หมอดินฯต าบล
69 นายไชยวัฒน์  สุวรรณโณ หมอดินฯหมูบ่า้น



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
70 นายอับดุลเลาะ  แยอาลี หมอดินฯหมูบ่า้น
71 นายเมธี  บญุรักษ์ หมอดินฯหมูบ่า้น
72 นายอดิศักด์ิ พรหมประสิทธ์ิ หมอดินฯอ าเภอ



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
1 นายจรัส บวชชุม หมอดินอาสาต าบล
2 นายปรีชา ขาวดี หมอดินอาสาหมู่บา้น
3 นายศรี แกว้ลาย     หมอดินอาสาต าบล
4 นายสมจิตร  สังข์ทอง หมอดินอาสาหมู่บา้น
5 นางกหุลาบ หนูเริก หมอดินอาสาหมู่บา้น
6 นายปยิะศักด์ิ แกว้ละเอยีด หมอดินอาสาหมู่บา้น
7 นางเพรียงใจ ชุมนาค หมอดินอาสาหมู่บา้น
8 นายประกจิ จิตรใจภักด์ิ หมอดินอาสาต าบล
9 นายสมพร ทองดีย่ิง หมอดินอาสาหมู่บา้น

10 นายโกมล บญุส่ง หมอดินอาสาหมู่บา้น
11 นางสาวอมัพร แปน้ไทย หมอดินอาสาหมู่บา้น
12 นางสาวกมลศรี พลบญุ หมอดินอาสาต าบล
13 นายจเร เอีย่มละม่อม หมอดินอาสาหมู่บา้น
14 นายสอแหละ สองสา หมอดินอาสาหมู่บา้น
15 นายยม จันด้วง หมอดินอาสาหมู่บา้น
16 นายไข่ นวลขลิบ หมอดินอาสาต าบล
17 นางวาสนา ชูด้วง หมอดินอาสาหมู่บา้น
18 นางอาเรือน บญุพฒุ หมอดินอาสาหมู่บา้น
19 นายสมปอง ทองหนูนุ้ย หมอดินอาสาหมู่บา้น
20 นายเรียงศักด์ิ รักคง หมอดินอาสาหมู่บา้น
21 นายปรีชา ทองเดช หมอดินอาสาหมู่บา้น
22 นายสมพร เอยีดเกดิ หมอดินอาสาหมู่บา้น
23 นายศักด์ิชัย พมุนวล หมอดินอาสาหมู่บา้น
24 นางอนุรักษ์ จันร์เพช็รพลู หมอดินอาสาหมู่บา้น
25 นายโกวิทย์ ศักด์ิหวาน หมอดินอาสาหมู่บา้น
26 นายสมชาย บวัศรี หมอดินอาสาหมู่บา้น
27 น.ส.กติพร โต๊ะหะ หมอดินอาสาหมู่บา้น
28 นางสุพตัรา เครือแกว้ หมอดินอาสาหมู่บา้น
29 น.ส.อาโรม หนูปาน หมอดินอาสาหมู่บา้น
30 นางขวัญนภา เพชรขวัญ หมอดินอาสาหมู่บา้น
31 นายมงคล รอดบญุธรรม หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
32 นางรัญจวน   แกว้จินดา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
33 นายวีระชาติ ยืนบรีุ หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
34 นายพลากร เพช็รรัตน์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
35 นางสุพรรณี จันทร์ติ หมอดินอาสาประจ าต าบล
36 นายดาโหด สาแหละเต๊ะ หมอดินอาสาประจ าต าบล

รำยช่ือถอดแบ่งกลุ่มบทเรียนองค์ควำมรู้หมอดินอำสำ 4.0
Knowledge Tank : 2. เกษตรอินทรีย ์



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
37 นายนิคม ออ็งล่ัน หมอดินอาสาประจ าต าบล
38 นายเอกชัย ขันทอง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
39 นายมนนเทพ อภัยรัตน์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
40 นายธีรวิชญ์ จันทกลู หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
41 นายสุจิน พทุธนุกลู หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
42 นายรอเสะ   โดยหมะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
43 นายจีรวัฒน์ นุ่นศรี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
44 นายอรุณ   ทองวิไล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
45 นายนิวัตน์ เนตรทองค า หมอดินอาสาประจ าต าบล
46 นายมนูญ แสงจันทร์ศิริ หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
47 นายทวีภาพ ช่วยแกว้ หมอดินอาสาประจ าต าบล
48 นายอ านวย   อนิทโช หมอดินอาสาประจ าต าบล
49 จ.พ.อ.สมปอง เพชรสงคราม หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
50 นายไพฑูรย์   หนูจีน หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
51 นายเสวต อกัโขสุวรรณ หมอดินอาสาประจ าต าบล
52 นางสมพร ทองค า หมอดินอาสาประจ าต าบล
53 นายสุนิ   บญุประการ หมอดินอาสาประจ าต าบล
54 นางขวัญใจ ศานติมารค หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
55 นายเฉลิมชัย เชาวลิต หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
56 นายบญุฤทธ์ิ ละอองวิจิตร หมอดินอาสาประจ าต าบล
57 นายสมศักด์ิ จันทรักษ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
58 นางกาญจนา นาปาเลน หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
59 นายกติติโชติ ชนะหลวง หมอดินอาสาประจ าต าบล
60 นายรอเศษ แคสนั่น หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
61 นายอนันต์ วงศ์เมฆ หมอดินอาสาประจ าต าบล
62 นายจรัส ชุมนุมมณี หมอดินอ าเภอ
63 นายทวีรัชต์ แดงสุข หมอดินต าบล
64 นางเสง่ียม จันทรกลุ หมอดินหมู่บา้น
65 นางประนอม ราชแกว้ หมอดินหมู่บา้น
66 นายไหว ปานแสงทอง หมอดินต าบล
67 นายอสุมาน สาแม หมอดินต าบล
68 นายอาเซ็น  โตะหะ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ
69 นายอบัดุลเลาะ  เวาะโด หมอดินอาสาประจ าต าบล
70 นายดอแม  สามะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
71 นายอสิมาแอ  สาและ หมอดินอาสาประจ าต าบล
72 นายอบัดุลอาซิ  สาและ หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
73 นายพนัธ์  ต้ังอยู่ หมอดินฯหมู่บา้น
74 นายสะตอปา  ตาเละ หมอดินฯหมู่บา้น
75 นายเจริญ  เกดิกณัโณ หมอดินฯหมู่บา้น



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
76 นายกามารูเด็น  อบิรอฮิม หมอดินฯหมู่บา้น
77 นายธานี  แกว้โยธา หมอดินฯอ าเภอ



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
1 นายปรัชญา สุวรรณรัตน์     หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
2 นายนรินทร์ เอ้งฉ้วน หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
3 นายคนึงนิจ วังหนี หมอดินอาสาประจ าต าบล
4 นางวิรัตน์ เหมทานนท์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
5 นางณัฐยมน พฒุนวล หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
6 นายวุฒิชาติ เชยช่ืนจติร หมอดินอาสาประจ าต าบล
7 นายเอียบ โพชสาลี หมอดินอาสาประจ าต าบล
8 นายโชคชัย กลับหน่วง หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
9 นายปราโมทย์ ไชยมณี หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
10 นายเกียรติวุฒิ ร าภา หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
11 นายปรีชา คงรอด หมอดินอาสาประจ าต าบล
12 นางสาวเขมิสรา   คงฤทธ์ิ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
13 นายสุพล จนิณรัตน์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
14 นายวิชัย  รัศมี หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ
15 นางสุรัสวดี ด ารงอัตสิน หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
16 นายสมบรูณ์ พว่งคง หมอดินอาสาต าบล
17 นายถนอม จนัทร์ผลึก หมอดินอาสาต าบล
18 นายสมศักด์ิ เต็มราม หมอดินอาสาหมูบ่า้น
19 นายบรรหาญ สว่างอารมย์ หมอดินอาสาหมูบ่า้น
20 นายพงษ์ศักด์ิ เกล้ียงกลม หมอดินอาสาหมูบ่า้น
21 นายสมพง ทองพล หมอดินอาสาหมูบ่า้น
22 นายประกิจ ดีเขือ่นขันธ์ หมอดินอาสาหมูบ่า้น
23 นางสาวปราณี กุลอภิรักษ์ หมอดินอาสาหมูบ่า้น
24 นายร่ืน ชูแก้ว หมอดินอาสาหมูบ่า้น
25 นายด ารงค์รักษ์ ทองคง หมอดินอาสาหมูบ่า้น
26 นายชัยนะ อภัยรัตน์ หมอดินอาสาหมูบ่า้น
27 นายปยิะ พรหมเศรษฐ์ หมอดินอาสาหมูบ่า้น
28 นายนิมิตร จนัทรผลึก หมอดินอาสาหมูบ่า้น
29 นายบญุชอบ ทองหนูเอียด หมอดินอาสาหมูบ่า้น
30 นางจฬุารัตน์ สงคง หมอดินอาสาหมูบ่า้น
31 นายสุชาติ ราชผล หมอดินอาสาประจ าต าบล
32 นายเขือ่น สมัครพรหม หมอดินอาสาประจ าต าบล
33 นายธนกฤต แสงจนัทร์ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
34 นายอรรณพ สุวรรณโณ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น

รำยช่ือถอดแบ่งกลุม่บทเรยีนองค์ควำมรูห้มอดินอำสำ 4.0
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ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
35 นายไพบลูย์ หนูราช หมอดินอาสาประจ าต าบล
36 นางนุสร รุ่งพรหม หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
37 นายสวัสด์ิ  คงคนึง หมอดินอาสาประจ าต าบล
38 นายคมสัน   หลีขาหรี หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
39 นายวิน   หนูมาก หมอดินอาสาประจ าต าบล
40 นายเคลิน มิง่ทอง หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
41 นายนิยม   ด าแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบล
42 นายนิยม   ศรียะรัตน์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
43 นายไพฑูรย์ พลูศรี หมอดินอาสาประจ าต าบล
44 นางกมลพรรณ บญุศรีรัตน หมอดินอาสาประจ าต าบล
45 นางเหมชลี นะมณี หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
46 นายถาวร เถีย้มไล่ หมอดินอาสาประจ าต าบล
47 สตท.ประสิทธ์ิ ศรีกลับ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
48 นายประสม เสน่หา หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
49 นายบา่ว พมิลไทย หมอดินอาสาประจ าต าบล
50 นายนิคม จนัทร์เกตุ หมอดินอาสาประจ าต าบล
51 นายสมหมาย บรรณา หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
52 นายสาคร นาคะสรรค์ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
53 นายวินสัน ปะดุกา หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
54 นางร่มหยัน แหอาหลี หมอดินอาสาประจ าต าบล
55 นายกิตติศักด์ิ ชูแสง หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
56 ว่าท่ี ร.ต.สิทธิพร ลิมาร หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
57 นายนะสอเด็ง เจะ๊เต๊ะ หมอดินหมูบ่า้น
58 นายยูกิฟลี สามะ หมอดินอ าเภอ
59 นางวารีเยาะ ปนุยัง หมอดินต าบล
60 นายสือดี แวหะยี หมอดินต าบล
61 นายสาลูดิง นิเซ็ง หมอดินต าบล
62 นายวอยา ดือราแม หมอดินอ าเภอ
63 นายซูไลมันท์  ซามิ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ
64 นายยูโซะ  กาเดร์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
65 นายอับดุลรอฮิม  ดอเลาะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
66 นายอุษมาน  มะเซ็ง หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
67 นายอับดุลรอนิง  สะมาแอ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่า้น
68 นายอิบรอเฮ็ม  กระโด หมอดินอาสาประจ าต าบล
69 นายมะรุสลี  กือแน หมอดินฯต าบล
70 นายประทีป  ทิตพฒุ หมอดินฯหมูบ่า้น
71 นายจรัิฏฐ์  ภัทราปฐวีวงศ์ หมอดินฯหมูบ่า้น



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
72 นายผาด  สุขสุพนัธ์ หมอดินฯหมูบ่า้น
73 นายมาหามะ  อาแวกือแฉะ หมอดินฯอ าเภอ
74 น.ส.วาสนา  ภู่ทับทิม หมอดินฯต าบล



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
1 นายอาคม โชติกมาศ    หมอดินอาสาประจ าต าบล
2 นายประพนธ์  ต้ันสุ่ย หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
3 นายมานิตย์ สุวรรณรัตน์ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
4 นายอรรถ กลับขัน หมอดินอาสาประจ าต าบล
5 นายเอยีด มาแสง หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
6 นายเสกสรร อัน้ทอง หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
7 นายพรเทพ ลิมปนานนท์ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
8 นายเกษม เพ็ชรฉุย หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
9 นายอรรถพล ติงหงะ หมอดินอาสาประจ าต าบล

10 นายบุตร จนัทร์เกตุ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
11 นายมานิต บุญสนิท หมอดินอาสาต าบล
12 นายเสียน หอยเขียว หมอดินอาสาต าบล
13 นายเอกราช ทองแดง หมอดินอาสาหมูบ่้าน
14 นายจรูญ ช่วยเอยีด หมอดินอาสาหมูบ่้าน
15 นายเสรีย์ หนูคง หมอดินอาสาหมูบ่้าน
16 นายสว่าง  ขาวนวล หมอดินอาสาหมูบ่้าน
17 นายณรงค์  ศิริมุสิกะ หมอดินอาสาหมูบ่้าน
18 นายอ านวย  คงมร หมอดินอาสาหมูบ่้าน
19 นายกวี  แสงเขียว หมอดินอาสาหมูบ่้าน
20 นายอิม่  โพธ์ิทอง หมอดินอาสาหมูบ่้าน
21 นายบุญล้อม  ทองแกว้ หมอดินอาสาหมูบ่้าน
22 นายวรพล  แกว้เอีย่ม หมอดินอาสาหมูบ่้าน
23 นายเจริญ  เขียวหอม หมอดินอาสาหมูบ่้าน
24 นางละเอยีด สุวรรณชาตรี หมอดินอาสาหมูบ่้าน
25 นางอารมย์ เส้งว่ัน หมอดินอาสาหมูบ่้าน
26 นายพิภพ สว่างพิภพ หมอดินอาสาประจ าต าบล
27 นายธานี จติรสุวรรณ หมอดินอาสาประจ าต าบล
28 นางวรรณี เกตตะพันธ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
29 นางแผ้ว บุญยรัตน์ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
30 นายประสบ จอเอยีด หมอดินอาสาประจ าต าบล
31 นายพิทักษ์ อนิยะรัตน์ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
32 นายจกัรพงศ์ สินมาก หมอดินอาสาประจ าต าบล
33 นายสายัณ อนิทวงศ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
34 นายชุมพล จนัทภาโส หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน

รำยช่ือถอดแบ่งกลุม่บทเรียนองค์ควำมรู้หมอดินอำสำ 4.0
Knowledge Tank : 4. กำรจดักำรดิน



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
35 นายดนเล๊าะ   สังรี หมอดินอาสาประจ าต าบล
36 นางธัญรัตน์ โสพิกลุ หมอดินอาสาประจ าต าบล
37 นายปัญญา แกว้ทอง หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
38 นางปราณี คงช่วย หมอดินอาสาประจ าต าบล
39 นายนันท์ชัย สัยลัมัย หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
40 นางสุคนธ์ จนัทร์จบ หมอดินอาสาประจ าต าบล
41 นายไพศาล   หนูกลัดนุย้ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
42 นายศักรียา   หีมหลี หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
43 นายวิสิทธ์ิ แกว้สุวรรณ หมอดินอาสาประจ าต าบล
44 นายสมพบ จนัทภาโส หมอดินอาสาประจ าต าบล
45 นายเกา๊ะหยาบ   เส็นหละ หมอดินอาสาประจ าต าบล
46 นายอฆัฒ์วิ หมันยาหมีน หมอดินอาสาประจ าต าบล
47 นายเสียน นวลพรม หมอดินอาสาประจ าต าบล
48 นางกะลียะ แซะอามา หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
49 นายยูโสบ ดวงตา หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
50 นายอาหรน ท้ิงน้ ารอบ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
51 นายอภินันท์ หนูหมาด หมอดินอาสาประจ าต าบล
52 นายดุลบาซิ สาและ หมอดินต าบล
53 นายอสิมาแอล ลาเต๊ะ หมอดินหมูบ่้าน
54 นายยะยา มามะ หมอดินหมูบ่้าน
55 นายอบัดุลรอชิด หะรงค์ หมอดินจงัหวัด
56 นายอบัดุลเลาะ นากอหม๊ะ หมอดินต าบล
57 นายบุญ  แกว้งาย หมอดินอาสาประจ าต าบล
58 นางบุญชู  เอยีดแกว้ หมอดินอาสาประจ าต าบล
59 นายแวอเุซ็ง  แต หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ
60 นายมะนาเส  สามะ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
61 นายอเุซ็ง  วาเยะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
62 นายอภิสิทธ์ิ  ดอเลาะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
63 นายมะยาลี  มะเซ็ง หมอดินฯหมูบ่้าน
64 นายยะโกะ๊  เจะเลาะ หมอดินฯหมูบ่้าน
65 นายสมบูรณ์  บกสี หมอดินฯหมูบ่้าน
66 นายมูฮ าหมัดนุสรี  เจะ๊ปอ หมอดินฯหมูบ่้าน
67 นายมูฮามะลาเซ็ง  ยะโกะ หมอดินฯหมูบ่้าน
68 นายแวสะมะแอ  เจะ๊เล๊าะ หมอดินฯต าบล



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
1 น.ส. สุนิดา สุวรรณหงส์ หมอดินอาสาต าบล
2 นายประกาศ โต๊ะด า หมอดินอาสาหมูบ่้าน
3 นายวิจติร  ชิตพงษ์ หมอดินอาสาหมูบ่้าน
4 นายพร  เมียนโอ หมอดินอาสาประจ าจงัหวัดตรัง
5 นายเฉลิมศักด์ิ วนาไสว หมอดินอาสาหมูบ่้าน
6 นางสาวทัศนีย์ สุขสนาน หมอดินอาสาหมูบ่้าน
7 นายชัยยา จนัทร์สุข หมอดินอาสาหมูบ่้าน
8 นายสมพล รอดทุกข์ หมอดินอาสาหมูบ่้าน
9 นายไกรวุฒิ ทองมา หมอดินอาสาหมูบ่้าน

10 นายสมบูรณ์  เข็มทอง หมอดินอาสาหมูบ่้าน
11 นายนัฐพล บุญมณี  หมอดินอาสาต าบล
12 นายธีระวัฒน์ สังข์ทอง หมอดินอาสาหมูบ่้าน
13 นางสารภี รงเรือง หมอดินอาสาหมูบ่้าน
14 นางวาสนา จติจฬูบรรพต หมอดินอาสาหมูบ่้าน
15 นางจรูญลักษณ์ รุ่งทวีชัย หมอดินอาสาหมูบ่้าน
16 นายจรัญ ข าแกว้ หมอดินอาสาหมูบ่้าน
17 นายมนตรี สังฆานาคินทร์ หมอดินอาสาหมูบ่้าน
18 นายอ านวย ฉิมเอยีด หมอดินอาสาหมูบ่้าน
19 นายนุช สาระทิพย์ หมอดินอาสาหมูบ่้าน
20 นายองอาจ มีมุสิทธ์ิ หมอดินอาสาหมูบ่้าน
21 นายมนพ ชูด า หมอดินอาสาหมูบ่้าน
22 นายสุพจน์ มีแสง หมอดินอาสาหมูบ่้าน
23 นายภูรี บุญเพชร หมอดินอาสาหมูบ่้าน
24 นายวิชัย คงจนัทร์ หมอดินอาสาหมูบ่้าน
25 นางสาวอมัรา สังข์ทอง หมอดินอาสาหมูบ่้าน
26 นายธนกร สุวรรณโน หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
27 นายประภาศ   ยอดสี หมอดินอาสาประจ าต าบล
28 นายวิเชียร  ใจเย็น หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
29 นายอาซิ หมัดเจริญ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
30 นายนิกร เอยีดประดิฐษ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
31 นางถนอมพรรณ ศรีทองค า หมอดินอาสาประจ าต าบล
32 นางอไุรวรรณ คงสุวรรณ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
33 นายมัชฌ์ ตนยะแหละ หมอดินอาสาประจ าต าบล
34 นายวิโรจน์   ทิพรองพล หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน

รำยช่ือถอดแบ่งกลุม่บทเรียนองค์ควำมรู้หมอดินอำสำ 4.0
Knowledge Tank : 5. ทฤษฎีใหม/่เศรษฐกิจพอเพียง



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
35 นายไพศาล   หนูนาค หมอดินอาสาประจ าต าบล
36 นายณัชพล เมฆน้อย หมอดินอาสาประจ าต าบล
37 นางอไุรวรรณ สุขศิริ หมอดินอาสาประจ าต าบล
38 นายยูโส๊ะ หีมบู หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
39 นายณัฐพล  ส่าหีม หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
40 นายมงคล แซ่ล้ี หมอดินอาสาประจ าต าบล
41 นายประเสริฐ  ชูเชิด หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
42 นายศิริศักด์ิ วุฒพันธ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
43 นายยุโสบ ดอล๊ะ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
44 นางสุทัชชา   หมานเจริญ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
45 นายอดุมศักด์ิ ช่วยชาติ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
46 นายพิทักษ์ ชอบแต่ง หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
47 นางประเทือง แดงแย้ม หมอดินอาสาประจ าต าบล
48 นายอเุส็น แซะอามา หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
49 นายไกรศร วิเชียรศรี หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
50 นายบรรชา ชูสังข์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
51 นายกอเซ็ง ปอสู หมอดินต าบล
52 นายการิง อะไตย หมอดินต าบล
53 นายฆอรอเฮง ดอฆอ หมอดินหมูบ่้าน
54 นายดือราเซะ ดือราเซะ หมอดินอ าเภอ
55 นายฮารน กนูา หมอดินต าบล
56 นายต่วนเกษม  ฮามะ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ
57 นายมะแอ  ยูโซะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
58 นายอาลียะ  มะแซ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
59 นายสันติ  สมาเฮาะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
60 นายนิวัต  รัตน์น้อย หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
61 นายสมพร  ศรีเกดิ หมอดินอาสาประจ าหมูบ่้าน
62 นายยาฮยา  ปะดอ หมอดินฯต าบล
63 นายอาเด๊ะแว  หะยีหะมะ หมอดินฯหมูบ่้าน
64 นายสะรอนี  เจะ๊ดาโอะ๊ หมอดินฯหมูบ่้าน
65 นายอาแซ  สามะ หมอดินฯต าบล
66 นายฮารง  อาแว หมอดินฯหมูบ่้าน
67 นางอษุา  แกว้มุสิก หมอดินฯหมูบ่้าน



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
1 น.ส. กนกวรรณ สาเหล้ หมอดินอาสาประจ าต าบล
2 นายสมพล คณาพรพงศ์ หมอดินอาสาหมู่บ้าน
3 ว่าท่ี ร.ท.ศุกล ปิยภาณีกลุ หมอดินอาสาหมู่บ้าน
4 นายประเชิญ สุวรรณโชติ   หมอดินอาสาหมู่บ้าน
5 นางเย็นจติร  แซ่เล้ียว หมอดินอาสาประจ าต าบล
6 นายสวน เช้ือกลุ หมอดินอาสาประจ าต าบล
7 นายชิดชัย ชุมสุด หมอดินอาสาหมู่บ้าน
8 นายฉิด ขันแกล้ว หมอดินอาสาประจ าต าบล
9 นางสาวกลัยา นิ่มละมัย หมอดินอาสาประจ าต าบล

10 นายไม  ไกรสุทธ์ิ หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ
11 นายชัยวัฒน์ เพชรเล็ก หมอดินอาสาประจ าต าบล
12 นายบุญรอด ราชเดิม หมอดินอาสาหมู่บ้าน
13 นางกญัญ์วรา บุญชากร หมอดินอาสาประจ าต าบล
14 นายระเบียบ  เพชรขาว หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ
15 นายประสิทธ์ิ ชัยวิเศษ หมอดินอาสาหมู่บ้าน
16 นายสุพจน์ สงคง หมอดินอาสาต าบล
17 นายค่ิน คงทอง หมอดินอาสาต าบล
18 นางปณิดา ย่ิงข า หมอดินอาสาต าบล
19 นายเจะโขด หมานหมิด หมอดินอาสาต าบล
20 นายสมพร เสนรุย หมอดินอาสาหมู่บ้าน
21 นายไสว เกตุแกว้ หมอดินอาสาหมู่บ้าน
22 นางฉวีวรรณ บุญขวัญ หมอดินอาสาหมู่บ้าน
23 นางสุนันทา อทัุยรังษี หมอดินอาสาหมู่บ้าน
24 นายไว ชูสงค์ หมอดินอาสาหมู่บ้าน
25 นายประสิทธ์ิ ค าคง หมอดินอาสาหมู่บ้าน
26 นายประยุทธ อรุณรัตน์ หมอดินอาสาหมู่บ้าน
27 นายเสรี กล่ินจนัทร์ หมอดินอาสาหมู่บ้าน
28 นายธนวัต หละเขียว หมอดินอาสาหมู่บ้าน
29 นายจ าแลง มูสิกะสง หมอดินอาสาหมู่บ้าน
30 นายภิรมย์ กสุสัย หมอดินอาสาหมู่บ้าน
31 นายถาวร แสงอรุณ หมอดินอาสาประจ าต าบล
32 นางจฑุาทิพย์  ประทุมวัลย์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
33 นายบรรจง ราชสุวรรณ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
34 นางศรีสุดา มากชูชิต หมอดินอาสาประจ าต าบล
35 นายเจริญกจิ มีศิริ หมอดินอาสาประจ าต าบล

รำยช่ือถอดแบ่งกลุ่มบทเรยีนองค์ควำมรูห้มอดินอำสำ 4.0
Knowledge Tank : 6. กำรจัดกำรดินเพ่ือปลูกพืช



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
36 นางเบญจวรรณ ขวัญมณี หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
37 นายประวิทย์ แกว้ด า หมอดินอาสาประจ าต าบล
38 นายถาวร พนัละม้าย หมอดินอาสาประจ าต าบล
39 นายสมคิด น้อยส าลี หมอดินอาสาประจ าต าบล
40 นายอากร  มณีคง หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
41 นางรอบิอะ๊ ไกรสุวรรณ หมอดินอาสาประจ าต าบล
42 นายฉลอง   แกว้เกาะสะบ้า หมอดินอาสาประจ าต าบล
43 นายอทิุศ พรมสมปาน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
44 นายดนเล๊าะ   ราชเพช็ร หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
45 นายสุวิทย์ พลูสวัสด์ิ หมอดินอาสาประจ าต าบล
46 นางละอองสินธ์ุ ศรีสวัสด์ิ หมอดินอาสาประจ าต าบล
47 นายชัฏตพล ศิริเพญ็ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
48 นายเจะอูเ่ส็น ลาเต๊ะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
49 นายสุรศักด์ิ  เลาะเส๊าะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
50 นายสมชาย   จริแพทย์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
51 นายณัฐพงศ์ หวังดี หมอดินอาสาประจ าต าบล
52 นายอดุร สุวรรณโณ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
53 นายหมาด มาราสา หมอดินอาสาประจ าต าบล
54 นายทักษณิ ศรียาน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
55 นายหมาดหวา หมูดงาม หมอดินอาสาประจ าต าบล
56 นายรุ่งอรุณ หมัดตะหมีน หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
57 นายยัฟรีย์ สือลามะ หมอดินต าบล
58 นายอสิมาแล อบัดุลมานะ หมอดินต าบล
59 นายมุตาพา ปานาวา หมอดินหมู่บ้าน
60 นายอลัดุลอาซิ สาแมยาลอ หมอดินหมู่บ้าน
61 นายซอลรี ทาเนาะ หมอดินหมู่บ้าน
62 นายหามะรอมือลี ดาหายอ หมอดินต าบล
63 นายสุวิทย์  อนิทร์บุญญา หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ
64 นายมะรอนิง  ซอเฮาะ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน
65 นายดูเลาะ  มะลี หมอดินอาสาประจ าต าบล
66 นายสือมัน  มามะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
67 นายเทียม  ปงพทัิกษ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
68 นายอบัดุลรอมาน  ตาเยะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
69 นายไซมิง  ดือราแม หมอดินฯต าบล
70 นายนุรดิง  เจะ๊อาแว หมอดินฯต าบล
71 นายแดง  มังคลาทัศน์ หมอดินฯหมู่บ้าน
72 นายมะรอยี  มะหะมะ หมอดินฯหมู่บ้าน
73 นายการียา  ซู หมอดินฯหมู่บ้าน
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74 นายชิต  รัตนบุญโน หมอดินฯหมู่บ้าน



ล ำดับที่ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง
1 นายประภาส รักหว่ง หมอดินอาสาหมู่บา้น
2 นายผสม ทองรอง หมอดินอาสาต าบล
3 นายสนิท  ดวงเดือน    หมอดินอาสาต าบล
4 นายสมบรูณ์   มากเขียว หมอดินอาสาต าบล
5 นางพลูสุข พทิยาสุนทร หมอดินอาสาหมู่บา้น
6 นายวิศาล ศิริพนัธ์ หมอดินอาสาต าบล
7 นายปกรณ์ ศุภกีรติโรจน์ หมอดินอาสาต าบล
8 นายวิทยา ชูแก้ว หมอดินอาสาต าบล
9 นางสาวจุไรรัตน์ เพง่พศิ หมอดินอาสาต าบล

10 นายสมศักด์ิ อ่อนน้อม หมอดินอาสาต าบล
11 นายวิโรจน์ ศรีสมจิตร หมอดินอาสาหมู่บา้น
12 นายประทีป หนูราช หมอดินอาสาต าบล
13 นายลอบ เมตตาจิตร หมอดินอาสาต าบล
14 นายวันชัย มณีโชติ หมอดินอาสาหมู่บา้น
15 นายชัยวัฒน์ พัน่เท้ีย หมอดินอาสาหมู่บา้น
16 นายสมโชค ตุดเกื้อ หมอดินอาสาอ าเภอ
17 นายก้อหลัด บญุมี หมอดินอาสาอ าเภอ
18 นายสุชาติ นวลพรหม หมอดินอาสาต าบล
19 นายมานะที สียานเก็ม หมอดินอาสาต าบล
20 ดต.เจือ บญุปลอด หมอดินอาสาต าบล
21 นายอารีย์ เหยะหมัน หมอดินอาสาต าบล
22 นายวิชิต สุมามาน หมอดินอาสาต าบล
23 นายประกอบ ขันติปนัดี หมอดินอาสาหมู่บา้น
24 นายไพโรจน์ บญุเรืองขาว หมอดินอาสาหมู่บา้น
25 นางชะอ้อน นิลพนัธ์ หมอดินอาสาหมู่บา้น
26 นายอภิชาติ ยุพยงค์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
27 นายธนู จุลมณีโชติ หมอดินอาสาประจ าต าบล
28 นายคล่อง คล้ายสถิตย์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
29 นายพรรณทิพย์ ไพจิตต์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
30 นายวันชัย วิชัย หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
31 นายจ าเรียง ไชยสวนแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบล
32 นายโกศล  จันทรจิตร หมอดินอาสาประจ าต าบล
33 นายเจียร ทองคง หมอดินอาสาประจ าต าบล
34 นายสุเบด สอรอโส๊ะ หมอดินอาสาประจ าต าบล
35 นายเสกสรร ชูเขียว หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
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36 นายอุหมาด   สีเต็ม หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
37 นายปริญญา บรีุรักษ์ หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
38 นายคณิต พทุธกูล หมอดินอาสาประจ าต าบล
39 นายโกศล  ทองไหม หมอดินอาสาประจ าต าบล
40 นายวิโช   เพช็รเกล้ียง หมอดินอาสาประจ าต าบล
41 นายประเสริฐ  หนูทอง หมอดินอาสาประจ าต าบล
42 นางพจนา  ก าเนิดแก้ว หมอดินอาสาประจ าต าบล
43 นายประพนัธ์ แซ่เต้ียว หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
44 นายอาทร ภูมิหงึษ์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
45 นายเจตน์ธนัช กุลนิล หมอดินอาสาประจ าต าบล
46 นายศุภนันท์ สะเด็น หมอดินอาสาประจ าต าบล
47 นางกัลยารัตน์ สหสับดินทร์ หมอดินอาสาประจ าต าบล
48 นายละออง ยืนยง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
49 นายโกเมศร์ คงชู หมอดินอาสาประจ าต าบล
50 นายสกล ทอดท้ิง หมอดินอาสาประจ าต าบล
51 นายอิสมาแอล รอฮิม หมอดินอ าเภอ
52 นายอุสมาน กามางิน หมอดินหมู่บา้น
53 นายสะมะแอ สะแปะอิง หมอดินหมู่บา้น
54 นายอุสมาน หาเต๊ะ หมอดินหมู่บา้น
55 นายมะลาเซ็ง เจ๊ะอุเซ็ง หมอดินต าบล
56 นายดาโอ๊ะ สาหะเม๊าะ หมอดินหมู่บา้น
57 นายธนโชติ  สารพร หมอดินอาสาประจ าต าบล
58 นายโกวิทย์  สิริเสถียร หมอดินอาสาประจ าต าบล
59 นางณัฐภัทร  รัตน์เรืองศรี หมอดินอาสาประจ าต าบล
60 นางโสภี  สังผอม หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
61 นางอุร๊ะ  เจะมิง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
62 นายมาหะมะ  สาและ หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
63 นายสมศักด์ิ  ศรีนุ่น หมอดินฯต าบล
64 นายอุสมาน  ยาซิง หมอดินฯต าบล
65 นายนูรูดิง  มะแซ หมอดินฯต าบล
66 นายมะบกัรี  อีซอ หมอดินฯต าบล
67 นายด า  คงสวัสด์ิ หมอดินฯต าบล
68 นายจีรพนัธ์ุ  สกุลจี๋ หมอดินฯหมู่บา้น



แบบฟอร์ม 2

1 นายบญุเลิศ จติรหลัง 74 ม.4 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0899089177
2 นางเมตตา คงวิทยา 90/2 ม.5 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 0964602569
3 นายปรีชา ขาวดี 197 ม.9 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0893909300
4 น.ส. กนกวรรณ สาเหล้ 240 ม.4 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0848548479
5 นายสมพล คณาพรพงศ์ 72/1 ม.6 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 0973385073
6 นายประภาส รักหว่ง 54/3 ม.5 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0822721872
7 นายดะอา  หวังโส๊ะ     103 ม.1 ต.บอ่น  าร้อน อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0843068101
8 นายนรินทร์  เอง้ฉ้วน 121/2 ม.5 ต.บางสัก อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0862820799
9 นายมีศิลป์  ษัฎเสน 79 ม.6 ต.ควนธานี อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0869606039

10 นายสนิท  ดวงเดือน    5 ม.8 ต.บอ่น  าร้อน อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0878818745
11 นายสมจติร   สังข์ทอง 138/2 ม.8 ต.โคกยาง อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0894748907
12 นายอาคม  โชติกมาศ    38 ม.2 ต.โคกยาง อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0847451501
13 นายประพนธ์   ตั นสุ่ย 14 ม.3 ต.บอ่น  าร้อน อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0890234310
14 นายชนะ สีนา 20/1 ม.7 ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น   0967495751
15 นางกหุลาบ หนูเริก 11 ม.10 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0828188745
16 นายยม จนัด้วง 293 ม.9 ต.บา้นโพธ์ิ อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น   0874746331
17 นายชัยวัฒน์ เพชรเล็ก 90 ม.6 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล 0618673975
18 นายเกษม เพช็รฉุย 55 ม.3 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น   0810771951
19 นายเสกสรร อั นทอง 68/2 ม.6 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0846900269
20 นางพลูสุข พทิยาสุนทร 110 ม.6 ต.บา้นควน อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0831734757
21 นายประกจิ จติรใจภักด์ิ 10 ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0810993651
22 นางณัฐยมน พฒุนวล 235 ม.6 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0872946097
23 นายวิศาล ศิริพนัธ์ 131 ม.4 ต.โคกสะบา้ อ.นาโยง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0874725614
24 นายชิดชัย ชุมสุด 83 ม.3 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0888264022
25 นายปรีชา คงรอด 150 ม.6 ต.เขากอบ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล   0822819906
26 นายสิทธิชัย ฑีฆะ 84 ม.1 ต.ในเตา อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0857917277
27 นายวัชรากร แย้มแกว้ 166 ม.2 ต.หว้ยนาง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0872736005
28 นางสาวกมลศรี พลบญุ 11 ม.2 ต.วังคีรี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0860162744
29 นายอรรถ กลับขัน 62 ม.5 ต.นาวง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล   0630919275
30 นายพรเทพ ลิมปนานนท์ 73 ม.6 ต.ปากคม อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น   0920685123
31 นายสมพล รอดทุกข์ 6 ม.9 ต.นาวง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0835955930
32 นายประทีป หนูราช 90 ม.12 ต.บางดี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0822870242
33 นายชัยวัฒน์ พั่นเที ย 135/1 ม.10 ต.หนองช้างแล่น อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0898739065
34 นายสอแหละ สองสา 225 ม.5 ต.หาดส าราญ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น   0822815158
35 นายฉิด ขันแกล้ว 126 ม.1 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล   0836435537
36 นายวิทยา ชูแกว้ 29 ม.1 ต.หนองบอ่ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0878916602
37 นางสาวกลัยา นิ่มละมัย 61/5 ม.4 ต.เกาะเปยีะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0840531787
38 นายเอยีด มาแสง 99 ม.1 ต.นาชุมเหด็ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น   0883911321
39 นายเอยีบ โพชสาลี 32/4 ม.4 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0833909205
40 นายโกมล บญุส่ง 85/1 ม.13 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0936236121
41 นายปราโมทย์ ไชยมณี 65 ม.2 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0848629687
42 นายเกษม เกลือมีผล 22 ม.7 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0897591892

รายช่ือหมอดินอาสาผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2563
หลักสูตร "หมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563

วันที ่15-16 มกราคม 2563
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หน่วยงาน สถานีพัฒนาทีดิ่นตรงั
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43 นางสาวอมัพร แปน้ไทย 71 ม.6 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0980162092
44 นายสมศักด์ิ ออ่นน้อม 21 ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  075274141
45 นายบญุรอด ราชเดิม 172 ม.8 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น   0873851658
46 นายสมาน ทองดี 62/3 ม.1 ต.ลิพงั อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0872942440
47 น.ส. สุนิดา สุวรรณหงส์ 19/5 ม.1 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0848417128
48 นายจรัส บวชชุม 36 ม.8 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล   0847460760
49 นางเย็นจติร  แซ่เลี ยว 37/1 ม.5 ต.กนัตังใต้ อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0895908991
50 นายประกาศ โต๊ะด า 67/9 ม.2 ต.บา้นนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0872740256
51 นายผสม ทองรอง 279/1 ม.3 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0994790932
52 นายปรัชญา  สุวรรณรัตน์     114 ม.4 ต.วังวน อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0908651073
53 นายศรี  แกว้ลาย      220 ม.4 ต.คลองชีล้อม อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0812723901
54 นายประนอม  รักจริง 52 ม.5 ต.ควนธานี อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0850695121
55 นายสมบรูณ์   มากเขียว 35/5 ม.1 ต.บางสัก อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0622204771
56 นายประเสริฐ วรรณแสงทอง 12/3 ม.2 ต.วังวน อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0818945381
57 นายประเชิญ  สุวรรณโชติ   99 ม.6 ต.กนัตังใต้ อ.กนัตัง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0629791495
58 นายณัฐภัทร รักงาม 9/9 ม.8 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล 0639264789
59 นายปยิะศักด์ิ แกว้ละเอยีด 139/1 ม.1 ต.น  าผุด อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0813970688
60 นางวิรัตน์ เหมทานนท์ 19/7 ม.4 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0828188745
61 นายคนึงนิจ วังหนี 69/2 ม.2 ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0873870717
62 นายโชคชัย กลับหน่วง 24 ม.9 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0910701832
63 นายเฉลิมศักด์ิ วนาไสว 41 ม.5 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น   0877027049
64 นายวันชัย มณีโชติ 43/12 ม.13 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0611989360
65 นางสุรัสวดี ด ารงอตัสิน 85 ม.5 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0869512924
66 นายกฤษฎา มั่งสูงเนิน 40/4 ม.4 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0892927871
67 นางเพรียงใจ ชุมนาค 97 ม.8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0875703566
68 นายสวน เชื อกลุ 99/2 ม.5 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0806972495
69 นายวุฒิชาติ เชยช่ืนจติร 38 ม.3 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล   0835902902
70 นายค ารพ มณีรัตน์ 140 ม.10 ต.ล าภูรา อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0899707193
71 นายสุพล จนิณรัตน์ 17/3 ม.3 ต.ปากแจม่ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0836394250
72 นายจเร เอี่ยมละม่อม 44 ม.3 ต.บางกุ้ง อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0936173045
73 นางสาวทัศนีย์ สุขสนาน 90 ม.1 ต.บางดี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0900701983
74 นายสมยศ จนัทร์มุข 92/3 ม.5  ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0873943067
75 ว่าท่ี ร.ท.ศุกล ปยิภาณีกลุ 214 ม.5 ต.หนองช้างแล่น อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0902106886
76 นายวิโรจน์ ศรีสมจติร 99 ม.2 ต.บางดี อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0872739335
77 นายลอบ เมตตาจติร 95 ม.2 ต.ปากคม อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0818922842
78 นายอรรถพล ติงหงะ 20/1 ม.5 ต.ตะเสะ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0936166674
79 นายบตุร จนัทร์เกตุ 130 ม.6 ต.ตะเสะ อ.หาดส าราญ จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น   0822815158
80 นายปกรณ์ ศุภกรีติโรจน์ 73 ม.4 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล 0640475811
81 นายล่ิม สังข์ทอง 87/2 ม.4 ต.เกาะเปยีะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 0874654210
82 นางกญัญว์รา บญุชากร 21 ม.2 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0908723080
83 นายไกรวุฒิ ทองมา 36/1 ม.10ต.เกาะเปยีะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0997978779
84 นายมานิตย์ สุวรรณรัตน์ 123 ม.5 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0847902407
85 นายธวัช บญุจนัทร์ 215 ม.10 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0872698647
86 นายประสิทธ์ิ ชัยวิเศษ 41 ม.1 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0936174578
87 นายเกยีรติวุฒิ ร าภา 147 ม.6  ต.บอ่หนิ อ.สิเกา จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0631025025
88 นางสาวจไุรรัตน์ เพง่พศิ 209 ม.1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล  0872865338
89 นายสมพร ทองดีย่ิง 38 ม.6 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น  0810861442
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90 นายวิวัฒน์ นุ่นชูผล 246/1 ม.10 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง หมอดินอาสาประจ าต าบล   0873851658
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1 นายนัฐพล บญุมณี  68 ม.1 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 061-8231060
2 นายธีระวัฒน์ สังข์ทอง 145 ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 091-7876973
3 นายสุพจน์ สงคง 42 ม.1 ต.ปนัแต อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 091-0790885
4 นายสมบรูณ์ พว่งคง 126/1 ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 080-3079450
5 นายเอกราช ทองแดง 170 ม.7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 081-2465634
6 นายสมศักด์ิ เต็มราม 116 ม.3 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 086-2916340
7 นายบรรหาญ สว่างอารมย์ 321 ม.13 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-6535150
8 นายสมโชค ตุดเกื้อ 2 ม.2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาอ าเภอ 086-2743688
9 นางวาสนา ชูด้วง 83 ม.1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 091-3104565

10 นางสารภี รงเรือง 127 ม.12 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 087-2927998
11 นายสมพร เสนรุย 119 ม.7 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 083-3972306
12 นายพงษ์ศักด์ิ เกล้ียงกลม 74 ม.1 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-9766171
13 นายไพโรจน์ บญุเรืองขาว 31 ม.6 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-5957216
14 นายปรีชา ทองเดช 50 ม.8 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 086-2928731
15 นายไข่ นวลขลิบ 85 ม.7 ต.ล าสินธ์ุ อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 089-2967135
16 นายประกอบ ขันติปนัดี 133 ม.1 ต.ล าสินธ์ุ อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-9751295
17 นายสมพง ทองพล 112 ม.9 ต.ล าสินธ์ุ อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 085-7917960
18 นายประกจิ ดีเขื่อนขันธ์ 167 ม.5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 094-1383577
19 นางสาวปราณี กลุอภิรักษ์ 130 ม.1 ต.บา้นนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 085-4227778
20 นางอาเรือน บญุพฒุ 270/1 ม.7 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 061-1983321
21 นางวาสนา จติจฬูบรรพต 156 ม.5 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 085-2693989
22 นางจรูญลักษณ์ รุ่งทวีชัย 5 ม.5 ต.บา้นพร้าว อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 082-2861449
23 นายร่ืน ชูแกว้ 9 ม.4 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 082-2677057
24 นายสมปอง ทองหนูนุ้ย 111 ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 087-9815060
25 นายสามารถ แกว้รักษ์ 81 ม.4 ต.ลานข่อย อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 081-0961342
26 นายเรียงศักด์ิ รักคง 363 ม.13 ต.เกาะเต่า อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 087-2911163
27 นายจรูญ ช่วยเอยีด 115 ม.7 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น -
28 นายมานิต บญุสนิท 22 ม.11 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 087-0882828
29 นายด ารงค์รักษ์ ทองคง 140 ม.10 ต.เกาะเต่า อ.ปา่พะยอม จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-5967786
30 นายไสว เกตุแกว้ 111 ม.1 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น -
31 นายสมพร เอยีดเกดิ 181 ม.6 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 080-8632134
32 นายอารีย์ เหยะหมัน 89 ม.3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 089-5963433
33 นายกอ้หลัด บญุมี 218 ม.1 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พทัลุง หมอดินอาสาอ าเภอ 084-8547221
34 นายสุชาติ นวลพรหม 33 ม.6 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 081-7668420
35 นายมานะที สียานเกม็ 44/2 ม.1 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 094-1739848
36 นายศักด์ิชัย พมุนวล 101 ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 098-8757284
37 นางอนุรักษ์ จนัร์เพช็รพลู 148 ม.5 ต.คลองใหญ ่อ.ตะโหมด จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น -
38 นางสุนันทา อทัุยรังษี 32 ม.8 ต.คลองใหญ ่อ.ตะโหมด จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 096-0976025
39 นายเจะโขด หมานหมิด 97 ม.4 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล -
40 นายไว ชูสงค์ 113 ม.10 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 080-7051311
41 นายโกวิทย์ ศักด์ิหวาน 195/1 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-6575904
42 นายสมชาย บวัศรี 103 ม.8 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น -

รายช่ือหมอดินอาสาผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2563
หลักสูตร "หมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563

วันที ่15-16 มกราคม 2563
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หน่วยงาน สถานีพัฒนาทีดิ่นพัทลุง

ล ำดับที่ ช่ือ-สกุล หมอดินอำสำ ทีอ่ยู่
ต ำแหน่งหมอดินอำสำ
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43 น.ส.กติพร โต๊ะหะ 140 ม.11 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 080-8623200
44 นางสุพตัรา เครือแกว้ 101/2 ม.4 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น -
45 น.ส.อาโรม หนูปาน 144 ม.1 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 061-2139029
46 นางขวัญนภา เพชรขวัญ 42/1 ม.11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น -
47 นายศุภชัย ขาวนุ้ย 2 ม.2 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น -
48 นายจ าเริญ กมิาคม 121 ม.4 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง หมอดินอาสาอ าเภอ 086-2933234
49 นายประศาล  เศรษฐ์รักษา 192 ม.6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 084-9642557
50 นายวิชิต สุมามาน 49 ม.2 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล -
51 นายสนิท  ขวัญด า 453 ม.5 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น -
52 นายฉาย  รัตน์ศิริ 308/2 ม.8 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น -
53 นายประสิทธ์ิ  รักเงิน 67 ม.2 ต.โคกทราย อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-9779748
54 นายเขิม  แสงเอยีด 67 ม.5 ต.โคกทราย อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 083-6526042
55 นางวาสนา  นันธิโย 96 ม.4 ต.โคกทราย อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 099-5319020
56 น.ส.มนต์สิการ  เผือกมณี 224 ม.6 ต.โคกทราย อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 083-6563701
57 นายจรัส  รักเงิน 38 ม.10 ต.โคกทราย อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-8782681
58 นายสว่าง  ขาวนวล 36 ม.1 ต.ทุ่งนารี อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 086-2981572
59 นายณรงค์  ศิริมุสิกะ 303 ม.3 ต.ทุ่งนารี อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 080-7036253
60 นายอ านวย  คงมร 112 ม.5 ต.ทุ่งนารี อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 081-0987119
61 นายกวี  แสงเขียว 349 ม.6 ต.ทุ่งนารี อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 081-7384489
62 นายอิ่ม  โพธ์ิทอง 177 ม.3 ต.หนองธง อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 084-8627224
63 นายบญุล้อม  ทองแกว้ 263 ม.5 ต.หนองธง อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 086-9693829
64 นายวรพล  แกว้เอี่ยม 63 ม.8 ต.หนองธง อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 093-6678593
65 นายเจริญ  เขียวหอม 58 ม.7 ต.วังใหม่ อ.ปา่บอน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-2958435
66 นายอ าพล ช่วยสกลุ 77 ม.5 ต.เขาเจยีก อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 098-7076033
67 นายชัยนะ อภัยรัตน์ 47 ม.13 ต.ชัยบรีุ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 098-7038147
68 ดต.เจอื บญุปลอด 79 ม.1 ต.นาโหนด อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 086-7394663
69 นายนิมิตร จนัทรผลึก 30/1 ม.7 ต.พญาขัน อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-8762946
70 นายถนอม จนัทร์ผลึก 174 ม.4 ต.พญาขัน อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 086-2873698
71 นางสาวภาวิกา บาลทิพย์ 385 ม.7 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 093-5789995
72 นางชะออ้น นิลพนัธ์ 80/1 ม.7 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-9754005
73 นางละเอยีด สุวรรณชาตรี 77 ม.3 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 086-9615842
74 นางอารมย์ เส้งว่ัน 25 ม.4 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 082-8301790
75 นายจรัญ ข าแกว้ 81 ม.6 ต.ต านาน อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 086-2987102
76 นายมนตรี สังฆานาคินทร์ 76 ม.4 ต.ต านาน อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 094-8409545
77 นายบญุชอบ ทองหนูเอยีด 14 ม.1 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 063-0912948
78 นายเสรีย์ หนูคง 112 ม.10 ต.เขาเจยีก อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 098-7076033
79 นายปยิะ พรหมเศรษฐ์ 196 ม.3 ต.นาโหนด อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 087-2972655
80 นายองอาจ มีมุสิทธ์ิ 211 ม.10 ต.นาโหนด อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 063-9676724
81 นายเสียน หอยเขียว 198 ม.8 ต.ล าป า อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 094-0197477
82 นายมนพ ชูด า 51 ม.10 ต.พญาขัน อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-8772836
83 นางจฬุารัตน์ สงคง 225 ม.5 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 064-3050442
84 นางปณิดา ย่ิงข า 8/1 ม.4 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 083-3996846
85 นายประยุทธ อรุณรัตน์ 8 ม.1 ต.หานโพธ์ิ อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 089-2973733
86 นายประสิทธ์ิ ค าคง 29 ม.7 ต.หานโพธ์ิ อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 081-0599398
87 นายอ านวย ด าช่วย 142 ม.2 ต.หานโพธ์ิ อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง หมอดินอาสาจงัหวัด 095-0735722
88 นายเสรี กล่ินจนัทร์ 88 ม.8 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 091-1968254
89 นายธนวัต หละเขียว 199 ม.4 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 081-1298875
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90 นายค่ิน คงทอง 84 ม.2 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 086-7493363
91 นายสุพจน์ มีแสง 56/1 ม.5 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 063-0108592
92 นายภูรี บญุเพชร 241 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 093-7383819
93 นางฉวีวรรณ บญุขวัญ 107 ม.2 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 088-7868197
94 นางสาวกลัยา พลเพชร 31/1 ม.4 ต.ท่ามะเด่ือ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง หมอดินอาสาต าบล 095-9943769
95 นายอ านวย ฉิมเอยีด 18 ม.2 ต.นาปะขอ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 083-5393715
96 นายนุช สาระทิพย์ 112 ม.9 ต.นาปะขอ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 084-5397983
97 นายจ าแลง มูสิกะสง 885 ม.1 ต.ท่ามะเด่ือ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 099-3021231
98 นายภิรมย์ กสุสัย 908 ม.6 ต.ท่ามะเด่ือ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 086-9620447
99 นายวิชัย คงจนัทร์ 333 ม.5 ต.โคกสัก อ.บางแกว้ จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 095-9531262
100 นางสาวอมัรา สังข์ทอง 79 ม.12 ต.โคกสัก อ.บางแกว้ จ.พทัลุง หมอดินอาสาหมู่บา้น 082-5965224
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1 นายพนัดี สลีมีน 110 ม.4 บ.ทาคลอง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-6980265
2 นายบญุฤทธ์ิ ละอองวิจติร 360 ม.4 บ.ไทรงาม ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-6910811
3 นายสมหมาย บรรณา 160 ม.5 บ.นาแค ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 084-2695569
4 นายอฆัฒ์วิ หมันยาหมีน 223 ม.1 บ.ตันหยงโป ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 083-7075763
5 นายพทัิกษ์ ชอบแต่ง 144 ม.1 บ.ทุ่งหญา้แดง ต.ควนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 088-8308823
6 นายณัฐพงศ์ หวังดี 79 ม.6 บ.ปาเต๊ะเหนือ ต.เจะ๊บลัิง อ.เมือง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-3886807
7 นายศุภนันท์ สะเด็น 35 ม.3 บ.โคกทราย ต.บา้นควน อ.เมือง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-1992620
8 นางกลัยารัตน์ สหสับดินทร์ 283/19 ถ.ยาตราสวัสดี ต.พมิาน อ.เมือง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-8431753
9 นายมะหมูด มรรคาเขต 12/2 ม.11 บ.สวน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-6549846

10 นายสมศักด์ิ จนัทรักษ์ 36/4 ม.7 บ.ซอย 8 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 080-0368055
11 นายสาคร นาคะสรรค์ 143 ม.2 บ.ผัง 35 ต.อไุดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 061-2178302
12 นาเสียน นวลพรม 78/1 ม.11 บ.สวน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2921930
13 นางถนอม สังข์แกว้ 21 ม.8 บ.ผัง 42 ต.อไุดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-7707841
14 นายอาทร สุกเผือก 25 ม.5 บ.พรุ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 082-4332825
15 นายอเุส็น แซะอามา 64 ม.8 บ.หวัควน ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-7588673
16 นายราหมี หมาดท้ิง 89 ม.9 บ.ควนไสน ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 065-3811610
17 นายวินสัน ปะดุกา 115 ม.1 บ.ควนโดน ต.ควนโดน อ.ควนโดน  จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-2921321
18 นายวินิช ตาเดอนิ 16 ม.2 บ.สะพานเคียน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-9579297
19 นางกะลียะ แซะอามา 173 ม.10 บ.บาราเกตุ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-6328913
20 นางกาญจนา นาปาเลน 46 ม.2 บ.เขานุ้ย ต.วังประจนั อ.ควนโดน จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-4699206
21 นางร่มหยัน แหอาหลี 144/4 ม.3 บ.มุด ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 085-0799201
22 นายไกรศร วิเชียรศรี 233 ม.10 บ.ควนบหิลาย ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 085-1485841
23 นายกติติศักด์ิ ชูแสง 10 ม.6 บ.พรุต้นออ้ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-0979011
24 นายทักษิณ ศรียาน 108 ม.2 บ.ควนโฑ๊ะ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-7675507
25 นายยูโสบ ดวงตา 63/3 ม.7 บ.ทางยาง ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 085-6747652
26 นายอาหรน ท้ิงน้ ารอบ 33/1 ม.4 บ.แป-ระใต้ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-9695739
27 นายธัชฐพงษ์ เหลาทอง 16 ม.5 บ.มะนังใต้ ต.ปาล์มพฒันา อ.มะนัง  จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 080-7150908
28 นายกติติโชติ ชนะหลวง 145 ม.7 บ.ผัง 13 ต.นิคมพฒันา อ.มะนัง  จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-3952142
29 นายละออง ยืนยง 46 ม.4 บ.ผัง 8,11,12,46 ต.นิคมพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 080-5418426
30 นายเจริญ ศรีเพชร 135 ม.2 บ.ผังปาล์ม 3 ต.ปาล์มพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 064-1972560
31 นายสมชาย เหมาะแหล่ 76 ม.6 บ.ปลักมาลัย ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-4636808
32 นายรอเศษ แคสนั่น 89 ม.9 บ.วังเจริญราษฎร์ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-9593859
33 นายอนันต์ วงศ์เมฆ 95 ม.5 บ.สะพานวา ต.ปา่แกบอ่หนิ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-1481483
34 ว่าท่ีร.ต.สิทธิพร ลิมาร 106 ม.2 บ.ท่าแลหลา ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-2995627
35 นายอภินันท์ หนูหมาด 19 ม.5 บ.ทุ่งบหุลัง ต.ทุ่งบหุลัง อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-7471963
36 นายบรรชา ชูสังข์ 78/4 ม.5 บ.ท่าศิลา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 088-8351965
37 นายหมาดหวา หมูดงาม 389 ม.3 บ.บอ่หนิ ต.เขาขาว อ.ละงู  จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-9567545
38 นายรุ่งอรุณ หมัดตะหมีน 76 ม.2 บ.ทุ่งสะโบะ๊ ต.ทุ่งบหุลัง อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-3954009
39 นายโกเมศร์ คงชู 416 ม.5 บ.ทุ่งนางแกว้ ต.น้ าผุด อ.ละงู จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 082-8297664
40 นายสกล ทอดท้ิง 36 ม.1 บ.ขอนคลานตะวันออก ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล หมอดินอาสาประจ าต าบล 094-3197992
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ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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ล ำดับที่ ช่ือ-สกุล หมอดินอำสำ ทีอ่ยู่
ต ำแหน่งหมอดินอำสำ

(จงัหวัด/อ ำเภอ/ต ำบล/หมู่บ้ำน)
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1 นายถาวร แสงอรุณ 7 ม.2  บ.หนองมวง ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 083-1901871
2 นางจฑุาทิพย์  ประทุมวัลย์ 16 ม.6  บ.คลองรี ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 061-2023966
3 นายบรรจง ราชสุวรรณ์ 133 ม.5  บ.พงัจาก ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-9586553
4 นายพภิพ สว่างพภิพ 86/3 ม.4  บ.จะท้ิงพระ ต.จะท้ิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-6561508
5 นางขวัญใจ ศานติมารค 1/1 ม.4  บ.วัดกระ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 065-6397416
6 นายอภิชาติ ยุพยงค์ 19/8 ม.7  บ.ชุมพล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-2944940
7 นายอ านวย รัตนอรุณ 63/1 ม.1  บ.เลียบ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-9593582
8 นางศรีสุดา มากชูชิต 49 ม.2  บ.หว้ยลาด ต.ท่าหนิ อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 083-1832702
9 นายเจริญกจิ มีศิริ 43/4 ม.1 บ.แค ต.บอ่แดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-9689823

10 นางเบญจวรรณ ขวัญมณี 26/2 ม.2 บ.แคบน ต.บอ่แดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 062-0959265
11 นายธานี จติรสุวรรณ 30/1 ม.1  บ.หวัยาง ต.วัดจนัทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 099-3163603
12 นายเฉลิมชัย เชาวลิต 78 ม.6 บ.หลี ต.วัดจนัทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-9597894
13 นางวรรณี เกตตะพนัธ์ 6/3 ม.5  บ.ปลายคลอง ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-9751094
14 นายประวิทย์ แกว้ด า 10/1 ม.3 บ.ชะแล้กลาง ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-0976150
15 นายสุชาติ ราชผล 18 ม.5  บ.ชิงโค  ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-9583928
16 นางแผ้ว บญุยรัตน์ ๖๑/๑ ม.10 บ.หวัยาง ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-3932810
17 นายเขื่อน สมัครพรหม 44 ม.4  บ.พร้าว ต.ท านบ   อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-5431811
18 นายถาวร พนัละม้าย 99/1 ม.2  บ.ใหญ ่ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-9579031
19 นายธนกฤต แสงจนัทร์ 72 ม.3 บ.บางเขียด ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 091-7238719
20 นายทัดเทพ ขวัญเกล้ียง 78/1 ม.2  บ.บอ่ทราย ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 092-6207646
21 นายมงคล รอดบญุธรรม 50/4 ม.1 บ.ดอนทิง ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-6446090
22 นายถาวร เถี้ยมไล่ 99 ม.1  บ.หวัล าภู ต.ปา่ขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 090-4793107
23 สตท.ประสิทธ์ิ ศรีกลับ 178/5 ม.3 บ.ม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
24 นางรัญจวน   แกว้จนิดา 34/2 ม.8 บ.ม่วงพุ่ม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 095-7323532
25 นายธนู จลุมณีโชติ 105/1 ม.10 บ.มะขามคลาน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-8766445
26 นายสมคิด น้อยส าลี 6/2 ม.7 บ.ปา่ขวาง ต.ร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-9636002
27 นายประสม เสน่หา 156 ม.1 บ.ดีหลวง ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 008-1540611
28 นายคล่อง คล้ายสถิตย์ 79 ม.3 บ.มะขาม ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 095-0979885
29 นายอากร  มณีคง 76/1 ม.4 บ.หนองหอย ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-2938882
30 นายประสบ จอเอยีด 127 ม.8  บ.วัดวาส ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-6530876
31 นายพรรณทิพย์ ไพจติต์ 239/9 ม.1  บ.เขาเขียว ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-5432123
32 นายวีระชาติ ยืนบรีุ 190/3 ม.5 บ.นาออก ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 088-3981871
33 นายบา่ว พมิลไทย 7 ม.1  บ.นาปรัง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2902582
34 นายพลากร เพช็รรัตน์ 24/1 ม.2 บ.ล าชิง ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-0935950
35 นายสิน สุวรรณโณ 2 ม.1  บ.ทับช้าง ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-5957521
36 นางสุพรรณี จนัทร์ติ 19/1 ม.3 บ.หมูใต้ ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 082-7302504
37 นายจรูญ เรืองออ่น 28 ม.8 บ.ทุ่งข่า ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 084-9698408
38 นายวันชัย วิชัย 57/1 ม.1 บ.ตลาดนาทวี ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
39 นายดาโหด สาแหละเต๊ะ 55 ม.3  บ.พลีใต้ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2863801
40 นางรอบอิะ๊ ไกรสุวรรณ 37 ม.7 บ.โมยตก ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล
41 นายพทัิกษ์ อนิยะรัตน์ 21/7 ม.1 บ.สะท้อน ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-5402415
42 นายจกัรพงศ์ สินมาก 34/1 ม.2 บ.ปอ๋ง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 083-3976191
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43 นายจ าเรียง ไชยสวนแกว้ 37 ม.3  บ.โคกแค ต.ปลักหนู  อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-8791632
44 นายนิคม ออ็งล่ัน 54/1 ม.3  บ.เกาะงา ต.ฉาง  อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-1079627
45 นายสายัณ อนิทวงศ์ 35/1 ม.6 บ.ใหม่ ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 080-7068592
46 นายอรรณพ สุวรรณโณ 20 ม.2 บ.ม่วงใหญ ่ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
47 นายเอกชัย ขันทอง 30/2 ม.4 บ.หนองอน้ ต.ก าแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
48 นายมนนเทพ อภัยรัตน์ 99 ม.10  บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
49 นายธีรวิชญ ์จนัทกลู 1/3 ม.2 บ.ศาลาคงจนัทร์ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-7472427
50 นายไพบลูย์ หนูราช 112/1 ม.6  บ.หนองเสาธง ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-9652702
51 นางนุสร รุ่งพรหม 52 ม.9 บ.ไสท้อน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-7480666
52 นายธนกร สุวรรณโน 35 ม.5 บ.ซุมปะ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-7665044
53 นายสมมาตร จนัทะสระ 36/2 ม.2 บ.ต้นคลอง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
54 นายประภาศ   ยอดสี 49/3 ม.7  บ.นิคมฯ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล -
55 นายสุจนิ พทุธนุกลู 23 ม.14 บ.หนองไม้แกน่ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-2760694
56 นายชุมพล จนัทภาโส 72/1 ม.11 บ.ล าเปาเหนือ ต.ล าไพล อ.เทพา  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-2929765
57 นายสวัสด์ิ  คงคนึง 145 ม.5 บ.ทุ่งโพธ์ิ ต.ล าไพล อ.เทพา  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 091-6401525
58 นายฉลอง   แกว้เกาะสะบา้ 16 ม.3 บ.เกาะสะบา้ ต.เกาะสะบา้ อ.เทพา  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-6336401
59 นายโกศล  จนัทรจติร 2 ม.5 บ.โคกพยอม ต.เกาะสะบา้ อ.เทพา  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 091-4628100
60 นายเจยีร ทองคง 119 ม.14  บ.นิคมสายเอก ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-0948223
61 นายไตรเราะ หมัดปาน 29 ม.8  บ.ปากทุ่ง ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-2950591
62 นายดนเล๊าะ   สังรี 9 ม.7  บ.ควนติหมุน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2846731
63 นายวิเชียร  ใจเย็น 82 ม.6 บ.แซะ ต.สะกอม อ.เทพา  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 088-8349937
64 นายสุเบด สอรอโส๊ะ 247 ม.1  บ.ปากบางสะกอม ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-8361207
65 นายอาซิ หมัดเจริญ 140 ม.8 บ.เขาน้อย ต.สะกอม อ.เทพา  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 082-4295343
66 นายสีพดุ ประยูรเต็ม 18 ม.2  บ.พรุกง ต.วังใหญ ่อ.เทพา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 094-5577542
67 นายอทิุศ พรมสมปาน 52 ม.2 บ.พรุกง ต.วังใหญ ่อ.เทพา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 065-0472892
68 นายสมเกษ แกว้วิเชียร 17 ม.4 บ.กระอาน ต.ท่าม่วง อ.เทพา  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-5951843
69 นายดนเล๊าะ   ราชเพช็ร 25/1 ม.5 บ.ทุ่งโดน ต.ท่าม่วง อ.เทพา  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 096-2864739
70 นายนิคม จนัทร์เกตุ 1 ม.1 บ.บาโหย ต.บาโหย อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 080-8740188
71 นายภิญโญ ขุนด า 56 ม.7  บ.พรุจา ต.บา้นโหนด อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-2946672
72 นายรอเสะ   โดยหมะ 1/5 ม.6  บ.เมาะละแต ต.ทุ่งพอ อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-2547160
73 นายจรีวัฒน์ นุ่นศรี 23/3 ม.6 บ.ถ้ าตลอด ต.เขาแดง อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 084-3985698
74 นายเอกสัมภาท พนัสมาศ 10/2 ม.2 บ.ไร่เหนือ ต.บาโหย อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-9780299
75 นายสุวิทย์ พลูสวัสด์ิ ๓๘/๘   ม.4 บ.ลาไมย ต.เปยีน อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-0755241
76 นางละอองสินธ์ุ ศรีสวัสด์ิ 61 ม.1  บ.ท่าไทร ต.คลองแห อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 095-4387861
77 นายชัฏตพล ศิริเพญ็ 13 ม.2 บ.หนองบวั ต.คลองแห อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
78 นางธัญรัตน์ โสพกิลุ 56/1 ม.8  บ.วัดดอน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-9595582
79 นายนิกร เอยีดประดิฐษ์ 8 ม.3  บ.ท่าแร่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-3983712
80 นายอรุณ   ทองวิไล 95 ม.4 บ.ปกี ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-7488243
81 นายอบัดนหร้อซักส์   จนัทการักษ์ 68/1 ม.5 บ.หนองบวั ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2939098
82 นายนิวัตน์ เนตรทองค า 89/2 ม.7 บ.พรุชะบา ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-3907526
83 นายมนูญ แสงจนัทร์ศิริ 43 ม.6 บ.ควนขี้แรด ต.พะตง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
84 นายทวีภาพ ช่วยแกว้ 96 ม.4  บ.วังหวัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 082-8221512
85 นางถนอมพรรณ ศรีทองค า 47/1 ม.8  บ.กลางนา ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 090-9474306
86 นางอไุรวรรณ คงสุวรรณ 171 ม.3 ถ.กาญจนวานิช ต.บา้นพรุ  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-7674682
87 นายมัชฌ ์ตนยะแหละ 25/3 ม.11 บ.คลองปอม ต.บา้นพรุ  อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 085-6403097
88 นายไมตรี อทัุยหอม 14/4 ม.3  บ.ควนเนียง ต.พะตง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-5486158
89 นายอ านวย   อนิทโช 80 ม.2  บ.โตนดด้วน ต.กระแสสินธ์ุ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2723465
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90 นายเช้ือ   พุ่มเล่ง 2/1 ม.5  บ.ยางทอง ต.เกาะใหญ ่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-3926481
91 นายวิโรจน์   ทิพรองพล 112 ม.2 บ.กาหร า ต.โรง อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 084-7476983
92 นายสมพงษ์ นกแกว้ 18/1 ม.3  บ.โคกแหว้ ต.โรง  อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-8558460
93 จ.พ.อ.สมปอง เพชรสงคราม 161 ม.5 บ.โรง ต.โรง อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 084-0522380
94 นายปญัญา แกว้ทอง 122/1 ม.3 บ.เชิงแส ต.เชิงแส อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-6972366
95 นายไพศาล   หนูนาค 19/3 ม.3  บ.คลองแดน ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-9679125
96 นางปราณี คงช่วย 49 ม.2  บ.ช่อนฉ่า ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-8500264
97 นายนันท์ชัย สัยลัมัย 62/2 ม.3 บ.มาบเตย ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-4683474
98 นางสุคนธ์ จนัทร์จบ 41/3 ม.3  บ.ขาว ต.บา้นขาว อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 098-7255927
99 นายณัชพล เมฆน้อย 57 ม.1  บ.สระหมื่นแสน ต.บา้นใหม่   อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-7477483
100 นางชไมพร   พุ่มด า 103 ม.1  บ.ตะพงัหม้อ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 093-6268341
101 นายวินัย เกตุเหมือน 2/5 ม.4  บ.ปากบาง ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 085-0789472
102 นายไพฑูรย์   หนูจนี 151 ม.2 บ.หนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-7112584
103 นางอไุรวรรณ สุขศิริ 157/1 ม.7 บ.พงัตรี ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-3956967
104 นายทรงชัย   หนูคง 65 ม.1  บ.สามบอ่ ต.วัดสน  อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 080-5414114
105 นายเกษม สังข์ทอง 103/1 ม.4 บ.พงัขาม ต.วัดสน  อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-0948345
106 นายไพศาล   หนูกลัดนุ้ย 33/10 ม.3 บ.หน้าเมือง ต.พงัยาง อ.ระโนด จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 062-4948568
107 นายคมสัน   หลีขาหรี 11 ม.2 บ.แคเหนือ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 084-3963870
108 นายวิน   หนูมาก 3  ม.7  บ.โหนด ต.คู  อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-2863196
109 นายมู้หมัหมัด   แดงแสละ ๔๒/๑ ม.9 บ.ตรับ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-8793470
110 นายเสกสรร ชูเขียว 52/10 ม.3 บ.ปา่งาม ต.ตล่ิงชัน อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
111 นายอหุมาด   สีเต็ม ๓๕/๑ ม.8 บ.แพรว ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-2861284
112 นายศักรียา   หมีหลี ๘๐/๒ ม.7 บ.เคียนด้วน ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 061-1564913
113 นายเจะอู่เส็น ลาเต๊ะ 6/3 ม.4 บ.ท่าคลอง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-3906911
114 นายสุรศักด์ิ  เลาะเส๊าะ 67 ม.9  บ.น้ าเค็ม ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2857715
115 นายเคลิน มิ่งทอง 12/1 ม.6 บ.เกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แกน่ อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-3683725
116 นายแสนพงศ์ นักว่อน 19 ม.4 บ.สะพานไม้แกน่ออก ต.สะพานไม้แกน่ อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-8983038
117 นายยูโส๊ะ หมีบู 87 ม.2  บ.เกาะทากเหนือ ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 090-1575743
118 นายณัฐพล  ส่าหมี ๕๗/๑ ม.1 บ.สะกอมหวันอน ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 082-1351209
119 นายนิยม   ด าแกว้ 26 ม.5 บ.ไร่ ต.ปา่ชิง อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 080-8832803
120 นายเชษฐา โส๊ะโหรน 9 ม.4 บ.ท่าคลอง ต.ปา่ชิง อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
121 นายเจะโหรน   เหาะสัน ๑๙/๒ ม.7 บ.สลุด ต.ปา่ชิง อ.จะนะ จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-9558964
122 นายด ารงค์ศักด์ิ รามแกว้ 40 ม.3 บ.ทุ่งหว้า ต.เขามีเกยีรติ อ.สะเดา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 088-3904195
123 นายมงคล แซ่ล้ี 24 ม.5  บ.สวนหม่อม ต.ปริก  อ.สะเดา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-9657302
124 นายประเสริฐ  ชูเชิด 81/4 ฒ.4 บ.ตะเคียนเกา่ ต.ปริก  อ.สะเดา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 082-2609636
125 นายปริญญา บรีุรักษ์ 198/3 ม.8 บ.ควนขัน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-9642580
126 นายศิริศักด์ิ วุฒพนัธ์ 41 ม.1  บ.พงัลาตก ต.พงัลา  อ.สะเดา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-5435133
127 นายคณิต พทุธกลู 105/6 ม.6  บ.บางกลม ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 061-1821407
128 นายโกศล  ทองไหม 95/14 ม.6  บ.หวัควน ต.ส านักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 082-2615484
129 นายยุโสบ ดอล๊ะ 48 ม.1 บ.ส านักขาม ต.ส านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
130 นายวิโช   เพช็รเกล้ียง 114 ม.4  บ.ทอนไม้ไผ่ ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-5998483
131 นายนิยม   ศรียะรัตน์ ๓/๖ ม.1  บ.จอมหร า ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-8695308
132 นายวิสิทธ์ิ แกว้สุวรรณ 9/1 ม.6  บ.คลองบอ่ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-6097394
133 นายอ าพล ดีมาก 25 ม.1 บ.โคกเหรียง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 080-0357326
134 นายประเสริฐ  หนูทอง 81 ม.7  บ.เกาะวา ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-9938458
135 นางสุทัชชา   หมานเจริญ 8 ม.4 บ.ด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-3905674
136 นายเสวต อกัโขสุวรรณ 8 ม.9  บ.สวนใหม่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 090-3080876
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137 นายส าราญ พนัธนียะ 3 ม.4 บ.สวนทุเรียน ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-9606245
138 นางพจนา  ก าเนิดแกว้ 128/2 ม.6  บ.เหล้า ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-7502702
139 นายสมชาย   จริแพทย์ ๓๖ ม.2 บ.เขาแกว้ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 084-3985900
140 นายไพฑูรย์ พลูศรี 55 ม.6  บ.บอ่ระก า ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 097-2924250
141 นางสมพร ทองค า 2/2 ม.4  บ.แซะ ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2950609
142 นายประพนัธ์ แซ่เต้ียว 54/1 ม.3 บ.แม่เปยีะ๒ ต.คลองหรัง  อ.นาหม่อม จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-7985547
143 นายอดุมศักด์ิ ช่วยชาติ 29 ม.6 บ.ทุ่งขมิ้น ต.ทุ่งขมิ้น  อ.นาหม่อม จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 092-9895992
144 นางกมลพรรณ บญุศรีรัตน 144 ม.1  บ.ทุ่งปริง ต.พจิติร อ.นาหม่อม จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-8761951
145 นายสมพบ จนัทภาโส 31/1 ม.9  บ.โคกสัก ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-4628390
146 นางเหมชลี นะมณี 9 ม.1 บ.คลองคล้า ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง  จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 083-1835689
147 นายอาทร ภูมิหงึษ์ 36 ม.12  บ.เกาะยวน ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-7473720
148 นายเกา๊ะหยาบ   เส็นหละ 49 ม.3  บ.หวัไทร ต.หว้ยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-2981720
149 นายสุนิ   บญุประการ ๖๘/๑ ม.5  บ.เกาะไหล ต.บา้นหาร อ.บางกล่ า จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-6582777
150 นายเจตน์ธนัช กลุนิล 25 ม.2  บ.แม่ทอม ต.แม่ทอม  อ.บางกล่ า จ.สงขลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-7382563
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1 นายสุวิทย์  อนิทร์บญุญา 4 ม.8 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 082-4397928
2 นายมะรอนิง  ซอเฮาะ 21/1 ม.5 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 083-1685201
3 นายดูเลาะ  มะลี 113 ม.3 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-5981592
4 นายสือมัน  มามะ 74 ม.4 ต.บอ่ทอง อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-4652902
5 นายอาเซ็น  โตะหะ 209 ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 087-2939382
6 นายอบัดุลเลาะ  เวาะโด 18/2 ม.1 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 083-3991993
7 นายดอแม  สามะ 72/2 ม.1 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-2976847
8 นายอสิมาแอ  สาและ 4/1 ม.5 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 093-6629519
9 นายสมพร  ศรีเกดิ 105 ม.8 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 090-4817413

10 นายโกวิทย์  สิริเสถียร 12/1 ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 098-0258102
11 นายธนโชติ  สารพร 21 ม.3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 080-0369411
12 นายนิวัต  รัตน์น้อย 4 ม.5 ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 090-4824891
13 นายเทียม  ปงพทัิกษ์ 13 ม.9 ต.บา้นกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 093-6655482
14 นายอบัดุลรอมาน  ตาเยะ 152 ม.2 ต.ท่าน  า อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 088-7814221
15 นางณัฐภัทร  รัตน์เรืองศรี 70/3 ม.6 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 080-8704989
16 นางโสภี  สังผอม 18/1 ม.3 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 088-3968269
17 นายซูไลมันท์  ซามิ 19 ม.1 ต.มะนังดาล า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 081-0979103
18 นายยูโซะ  กาเดร์ 3 ม.6 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล
19 นายอบัดุลรอฮิม  ดอเลาะ 22/2 ม.4 ต.บอืเระ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 061-0917581
20 นายอษุมาน  มะเซ็ง 52 ม.5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 061-2573381
21 นางอรุ๊ะ  เจะมิง 5/3 ม.4 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 084-7508949
22 นายอบัดุลอาซิ  สาและ 40 ม.6 ต.พเิทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-8994438
23 นายอบัดุลรอนิง  สะมาแอ 55 ม.5 ต.ปาก ูอ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-9751561
24 นายมาหะมะ  สาและ 136/2 ม.4 ต.น  าด า อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-2945528
25 นายบญุ  แกว้งาย 22/2 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ไม้แกน่ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-0945578
26 นางบญุชู  เอยีดแกว้ 113 ม.2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แกน่ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 065-4183244
27 นายแวอเุซ็ง  แต 15/1 ม.7 ต.กะรุบ ีอ.กะพอ้ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 081-2756642
28 นายมะนาเส  สามะ 16/2 ม.5 ต.กะรุบ ีอ.กะพอ้ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น
29 นายต่วนเกษม  ฮามะ 18 ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 086-9632092
30 นายมะแอ  ยูโซะ 4 ม.2 ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-2862096
31 นายอาลียะ  มะแซ 8 ม.6 ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-2981865
32 นายสันติ  สมาเฮาะ 49 ม.1 ต.หนองแรต อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-2767886
33 นางวิมล  มีทอง 34/2 ม.3 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-6985427
34 นางกมลวรรณ  แสงสุวรรณ์ 112/1 ม.6 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-8604873
35 นายนิลี  เตาะสาตู 34 ม.3 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 085-6732056
36 นายอบิรอเฮ็ม  กระโด 39/2 ม.3 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-9748230
37 นายอเุซ็ง  วาเยะ 62 ม.2 ต.กอล า อ.ยะรัง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2958545
38 นายอภิสิทธ์ิ  ดอเลาะ 18 ม.1 ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 082-2672757
39 นายดาโอะ๊  ยูโซะ 68/3 ม.7 ต.ท่าก าช า อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-7484121
40 นายนิหลี  ตาเหล็ม 6/1 ม.6 ต.ท่าก าช า อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-9780070
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1 นายอดุม จรรยารักษ์ 96 ม.4 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 098-0136751
2 นายทวีรัชต์ แดงสุข 117 ม.4 ต.บา้นแหร อ.ธารโต จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 093-6200659
3 นางเสง่ียม จนัทรกลุ 292 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 095-1364872
4 นางเสาวณี รูปแกะ 111 ม.7 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-2852243
5 นายเชือน ศรีสมปอง 13/1 ม.3 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-2851230
6 นายสาร สรรพสินธ์ิ 36 ม.7 ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 093-6340196
7 นายสมัคร นอระพา 1/2 ม.3 ต.ธารน  าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-1269731
8 นายลี อารีพนัธ์ 71/3 ม.2 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2959402
9 นายวาจ ิวาแม 205 ม.9 ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-2971871

10 นายวิทยา ตาพว่ง 4/1 ม.8 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 084-2414823
11 นายพทิยา วสุลีวรรณ์ 158 ม.1 ต.ถ  าทะลุ อ.บนันังสตา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-6324622
12 นายยูกฟิลี สามะ 55 ม.2 ต.บนันังสตา อ.บนันังสตา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 089-6555576
13 นางวารีเยาะ ปนุยัง 184/2 ม.4 ต.บาเจาะ อ.บนันังสตา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 093-5931088
14 นายสือดี แวหะยี 250 ม.13 ต.ตล่ิงชัน อ.บนันังสตา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-5987452
15 นายสาลูดิง นิเซ็ง 108 ม.5 ต.ตาเนาะปเูต๊ะ อ.บนันังสตา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-4641994
16 นายกอเซ็ง ปอสู 152/1 ม.2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บนันังสตา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2975244
17 นายการิง อะไตย 29/1 ม.2 ต.ปโุรง อ.กรงปนิัง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-7498399
18 นายอบิสมาแอ มีดี 18/1 ม.1 ต.กรงปนิัง อ.กรงปนิัง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 080-7068341
19 นายดือราเซะ ดือราเซะ 91/1 ม.6 ต.สะเอะ อ.กรงปนิัง  จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 084-7479818
20 นายฮารน กนูา 139/2 ม.3 ต.หว้ยกระทิง อ.กรงปนิัง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 093-6011884
21 นายมะกอรี ลาเต๊ะ 56/7 ม.4 ต.สะเตงนอก อ.เมือง  จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-2959724
22 นายอสุมาน สาแม 79 ม.5 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2919265
23 นายวอยา ดือราแม 36/1 ม.2 ต.หน้าถ  า อ.เมือง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 081-2940368
24 นายดุลบาซิ สาและ ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-9748078
25 นายอสิมาแอล ลาเต๊ะ 27/2 ม.5 ต.ล าใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 080-0370794
26 นายยะยา มามะ 51/1 ม.3 ต.กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-5952180
27 นายอสิมาแอล รอฮิม 51/1 ม.3 ต.กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 087-2971819
28 นายอสุมาน กามางิน 14 ม.4 ต.กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 063-2394148
29 นายสะมะแอ สะแปะองิ 60/1 ม.5 ต.กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 065-0587037
30 นายอสุมาน หาเต๊ะ 42 ม.7 ต.กาบงั อ.กาบงั จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 065-4814499
31 นายอบัดุลรอชิด หะรงค์ 49/1 ม.4 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าจงัหวัด 094-3769684
32 นายอบัดุลเลาะ นากอหม๊ะ 12 ม.4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2858523
33 นายยัฟรีย์ สือลามะ 9 ม.4 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 082-7339532
34 นายอสิมาแล อบัดุลมานะ 100 ม.1 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-9245768
35 นายมุตาพา ปานาวา 1/4 ม.5 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 093-7840034
36 นายอลัดุลอาซิ สาแมยาลอ 139 ม.6 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-2935610
37 นายซอลรี ทาเนาะ 12/8 ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 098-7390061
38 นายหามะรอมือลี ดาหายอ 25/3 ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-2998630
39 นายมะลาเซ็ง เจะ๊อเุซ็ง 31/4 ม.4 ต.กาลูปงั อ.รามัน จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าต าบล 093-7231667
40 นายดาโอะ๊ สาหะเม๊าะ 86/2 ม.2 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-2944127
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แบบฟอร์ม 2

1 นายสุขศักดา  แหลมทอง 6 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-3446489
2 นายพนัธ์  ต้ังอยู่ 4 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 082-8051304
3 นายมะรุสลี  กอืแน 3 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 061-2103733
4 นายประทีป  ทิตพฒุ 3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-9755482
5 นายมะยาลี  มะเซ็ง 7 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-5983964
6 นายไซมิง  ดือราแม 3 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-2870871
7 นายนุรดิง  เจะ๊อาแว 9 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 089-8788136
8 นายสมศักด์ิ  ศรีนุ่น 5 ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 062-9742011
9 นายอสุมาน  ยาซิง 7 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-2885596

10 นายไชยวัฒน์  สุวรรณโณ 8 ต.โละจดู อ.แว้ง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 095-4380942
11 นายจรัิฏฐ์  ภัทราปฐวีวงศ์ 4 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 065-0345492
12 นายสะตอปา  ตาเละ 5 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-2936630
13 นายแดง  มังคลาทัศน์ 7 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 061-2629865
14 นายมะรอยี  มะหะมะ 4 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 091-3137375
15 นายยาฮยา  ปะดอ 1 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-2945535
16 นายการียา  ซู 5 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-9678914
17 นายผาด  สุขสุพนัธ์ 8 ต.ละหาร อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 080-8726549
18 นายอบัดุลเลาะ  แยอาลี 7 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-5966986
19 นายอาเด๊ะแว  หะยีหะมะ 4 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-8786141
20 นายนูรูดิง  มะแซ 1 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 807-8372533
21 นายมะบกัรี  อซีอ 2 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 081-0930797
22 นายเจริญ  เกดิกณัโณ 4 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 061-3361237
23 นายสะรอนี  เจะ๊ดาโอะ๊ 4 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 084-8616887
24 นายยะโกะ๊  เจะเลาะ 10 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-9797379
25 นายสมบรูณ์  บกสี 3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 084-5582819
26 นายมูฮามะลาเซ็ง  ยะโกะ 5 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 081-0939908
27 นายแวสะมะแอ  เจะ๊เล๊าะ 4 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 096-3214355
28 นายด า  คงสวัสด์ิ 4 ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 084-8565277
29 นายจรีพนัธ์ุ  สกลุจี๋ 2 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 089-8774640
30 น.ส.วาสนา  ภู่ทับทิม 5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 086-9593421
31 นายมาหามะ  อาแวกอืแฉะ 10 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 093-6246234
32 นายมูฮ าหมัดนุสรี  เจะ๊ปอ 3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-2873623
33 นายชิต  รัตนบญุโน 2 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-2917408
34 นายเมธี  บญุรักษ์ ถ.เอเซีย 12 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-9682944
35 นายกามารูเด็น  อบิรอฮิม 7 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 086-2965334
36 นายอาแซ  สามะ 1 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 093-5890678
37 นายฮารง  อาแว 6 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าต าบล 087-6977383
38 นางอษุา  แกว้มุสิก 2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 087-2909591
39 นายอดิศักด์ิ พรหมประสิทธ์ิ 3 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 089-2962402
40 นายธานี  แกว้โยธา 4 ต.เจะ๊เห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 089-5999214
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