กาหนดการฝึกอบรมหมอดินอาสา
โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 (หลักสูตร 2)
สพข.12
ครั้งที่ วันที่จัดอบรม

หัวข้อการอบรม

สถานที่ / ชื่อศูนย์ที่อบรม

จานวนหมอดิน
ชื่อ-นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
อาสาที่เข้าอบรม
เบอร์โทรศัพท์
ผู้ประสานงาน
(ราย)

1

การปรับปรุงดินทรายจัดเพื่อการเกษตร

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

2

การทาเกษตรผสมผสาน

52 ม.5 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี

19

นายอัสมีน จีนารงค์

081-9571637

การทาเกษตรทฤษฎีใหม่

65 ม.3 ต.ตะโละ อ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี

16

นายศิพัตม์ ธารประสิทธิ์

081-9780070

การผลิตนาหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก พด.

62 ม.1 ต.กอลา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

11

นายบุญรอง สังข์น้อย

081-3287478

5

การจัดการดิน

4 ม.8 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง ปัตตานี

19

นายฮิลมี หะยีสาและ

089-2955941

6

การทาเกษตรผสมผสาน

50 ม.1 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

14

นายสมเกียรติ ทองเกลียง

087-2963606

28

นายจานงค์ พร้อมมูล

086-2953939
081-3282978

3
4

เลื่อนไม่มี
กำหนด

21

นายคเนศ แซ่เจ่า

088-4449263

1

20-21 ม.ค.64

สพด.สตูล
จัดระบบอนุรักษ์ดินเพื่อปลูกพืชผสมผสาน 145 ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

2

25-26 ม.ค.64

จัดระบบอนุรักษ์ดินเพื่อปลูกพืชผสมผสาน 145 ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

32

นายอาทิตย์ ภูมิหึงษ์

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

35

นายรัฐธรรม ใจดี

089-9772947

2 19-20 ม.ค. 64 การทาเกษตรอินทรีย์

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

65

นางสาวนิภาพร ชูกิจ

089-2949598

3 19-20 ม.ค. 64 การทาเกษตรผสมผสาน

224 ม.2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

25

นางสาวนิภาพร ชูกิจ

089-2949598

1 19-20 ม.ค. 64 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง , ดินพร้อม
ปลูก และการทาเกษตรทฤษฎีใหม่

ครั้งที่ วันที่จัดอบรม

หัวข้อการอบรม

สถานที่ / ชื่อศูนย์ที่อบรม

จานวนหมอดิน
ชื่อ-นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
อาสาที่เข้าอบรม
เบอร์โทรศัพท์
ผู้ประสานงาน
(ราย)

1

25-26 ม.ค. 64 เกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรเชิงท่องเที่ยว)

สพด.สงขลา
197 ม.3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

2

27-28 ม.ค. 64 เกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรเชิงท่องเที่ยว)

197 ม.3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

30

นายชนิกร ทองใหญ่

084-8903998

3

29–30 ม.ค. 64 การปรับปรุงบารุงดิน

79 ม.1 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง

30

นายภัทรชนน ธรรมเจริญ

086-9667182

4

3-4 ก.พ. 64 การปรับปรุงบารุงดิน

79 ม.1 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง

30

นายธีรศักดิ์ แสงมาก

089-8762605

25

นายอัสมาน ตาเละ

088-3872873

30

นายชัยรัตน์ พูเทพ

084-0459607

203 ม.3 ตาบลแว้ง อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

25

นายยงยุทธ สุวรรณ

089-7332793

ม.4 ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

30

นางภาณิศา สวนจันทร์

088-7866021

สพด.ยะลา
ม.8 บ้านบูเก็ตดาราเซ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

85

นายเรวัตร อินเดีย

080-6914093

30

นางสาวสุภาวดี เรืองกูล

087-2925306

เป้าหมายที่เหลือเลื่อนไม่มีกาหนด
1

2

3

4

เลื่อนไม่มี
กำหนด

สพด.นราธิวาส
การทาเกษตรผสมผสาน,การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 58 ม.2 ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
คุณภาพสูง,การผลิตมังคุดคุณภาพโดยใช้
เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน
การทาเกษตรอินทรีย์,การปลูกหญ้าแฝกเพื่อ 9/57 ต.สุไหงโกลก อาเภอสุไหงโกล จังหวัดนราธิวาส
การอนุถรักษ์ดินและนา และการปรับปรุงดิน
การทาเกษตรผสมผสาน,การผลิตปุ๋ยหมัก
และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และนา
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ,การทา
เกษตรผสมผสาน

1 เลื่อนไม่มีกาหนด การปรับปรุงบารุงดินและการทาเกษตร
ผสมผสาน

ครั้งที่ วันที่จัดอบรม

หัวข้อการอบรม

สถานที่ / ชื่อศูนย์ที่อบรม

จานวนหมอดิน
ชื่อ-นามสกุล เจ้าหน้าที่ พด.
อาสาที่เข้าอบรม
เบอร์โทรศัพท์
ผู้ประสานงาน
(ราย)

1

19-20 ม.ค.64 เกษตรทฤษฎีใหม่

สพด.ตรัง
ม.5 ต.นาโยงเเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

2

21-22 ม.ค.64 การทาเกษตรแบบผสมผสาน

ม.1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังมะปราง

32

นางสาวสายใจ หมื่นภักดี

095-0408258

3

25-26 ม.ค.64 การทาการเกษตรแบบผสมผสาน

ม.1 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

36

นายศิวโรจน์ สุวรรณโณ

083-5147691

4

27-28 ม.ค.64 การจัดการดินเพื่อปลูกผัก

ม.2 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

32

นางสาวสุดารัตน์ แซ่ท้าม

087-4185894

40

นายศิวโรจน์ สุวรรณโณ

083-5147691

