
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

โดย 
 

 

รายงานการฝึกอบรม 
โครงการอบรมหมอดิน 4.0 ปีงบประมาณ 2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank) 

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 
ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8  กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



โครงการจัดอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563  
หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank) 

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ ์
 

1. หลักการและเหตุผล 

 

หมอดินอาสาเป็นเครือข่ายที่ส าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน   ปัจจุบันมีหมอดินอาสาระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านปฏิบัติงานอยูท่ั่วประเทศจ านวนกว่า  75,000 คน  สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์   
มีหมอดินระดับจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  และหมู่บ้าน  จ านวน  1,568  คน บทบาทของหมอดินอาสา 
นอกจากการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินกับเกษตรกรในหมู่บ้าน  การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทั้งทางตรงทางอ้อม ผ่านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน และสาธิตทอดสอบผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมของกรมฯ 
แล้ว หมอดอินอาสายังเข้าร่วมท ากิจกรรมกับกรมพัฒนาที่ดิน อาทิ ร่วมกิจกรรมงานวันสถานปนากรม งาน
วันดินโลก งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 

 

 กรมพัฒนาที่ดิน  จัดท าโครงการอบรมหมอดินอาสามากกว่า 20 ปี เร่ิมตั้งแต่การสร้างความเข้าใจ
บทบาท การท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินกับหมอดินอาสา สร้างวิทยากรหมอดินอาสา 
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน  การอบรมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ การใช้เคร่ืองมือตรวจสอบดิน การใช้
แผนที่ดินเพื่อจัดการที่ดินของเกษตรกร รวมทั้งการเพิ่มประสบการณ์โดยศึกษาดูงานในและนอกพื้นที่  ใน
โอกาสที่กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร 4.0 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการอบรม
หมอดินอาสา เป้าหมายเพื่อพัฒนาหมอดินอาสาให้เป็น  smart farmer ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงพัฒนา
หลักสูตรการอบรม ในรูปแบบการสร้างเครือข่ายสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การจัดการดิน ปุ๋ย การวางแผนการ
ใช้ที่ดิน เกษตรอินทรีย์ การใช้ประโยขน์จากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน และการศึกษา
ดูงานนอกพื้นที่  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่าง ๆ 
2.2 เรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 
2.3 ถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ 
2.4 ศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ของหมอดินอาสา 

3. เป้าหมาย 

หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จ านวน  220  ราย  
หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น อ าเภอหล่มสัก  จ านวน   24  ราย 
หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น อ าเภอหล่มเก่า  จ านวน   94  ราย 
หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น อ าเภอน้ าหนาว  จ านวน   32  ราย 

รวมทั้งหมด จ านวน  370 ราย 
    
 
 



4. ระยะเวลาด าเนินการ 

 

 ครั้งที่ 1  วันท่ี  11 ธันวาคม  2562 จ านวน  220  ราย 

ครั้งที่ 2  วันท่ี  16 มกราคม  2563      จ านวน  150  ราย 

   รวมทั้งหมด จ านวน  370 ราย 

6. สถานทีฝ่ึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
คร้ังที่ 1 สถานพีัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
คร้ังที่ 2 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบทุกภยัต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บา้น

นาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จงัหวัดเพชรบูรณ ์  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  ได้รูปแบบการประสานงานของเจ้าหน้าที่กับหมอดินอาสาที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
2) เกษตรกรในพ้ืนที่จะได้รับการบริการด้านการพัฒนาที่ดินที่รวดเร็วขึ้น 
3) สามารถสร้างเครือข่ายหมอดินอาสากับองค์กรณ์เกษตรกรของหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจใกล้เคียง 

หรือสอดคล้องกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

1 นาง แดง ค าสุข 3670100234274 143 1 ชอนไพร เมือง เพชรบรูณ์

2 นาง ขวัญเรือน ยอดพันค า 5670190029396 4 2 ชอนไพร เมือง เพชรบรูณ์

3 นาย แข่ง ขาวนวน 3670101205341 63 3 ชอนไพร เมือง เพชรบรูณ์

4 นาย พล แก้วแดง 3670101230426 65 4 ชอนไพร เมือง เพชรบรูณ์

5 นาง ประเชิญ ค าเมือง 5670100021226 62 5 ชอนไพร เมือง เพชรบรูณ์

6 นาย บญุฉลอง น้อยวัน 3670301361486 126 6 ชอนไพร เมือง เพชรบรูณ์

7 นาย อดุม ค าสุข 3670101221362 64 7 ชอนไพร เมือง เพชรบรูณ์

8 น.ส. น้ าฝน กล่อมเกลา 3670100669262 68 8 ชอนไพร เมือง เพชรบรูณ์

9 นาย สิน พูลมา 3670101043537 18 9 ชอนไพร เมือง เพชรบรูณ์

10 นาง เล็ก นวนไม้หอม 3670100233944 16 10 ชอนไพร เมือง เพชรบรูณ์

11 นาง อมัพร นาคเมือง 3670101227603 27 11 ชอนไพร เมือง เพชรบรูณ์

12 นาย ประจวบ ทองมา 3670100418928 26/1 1 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบรูณ์
13 นาย มนัส บญุดี 3670100797031 72/4 2 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบรูณ์

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

14 นาย เล่ือน ตู้นก 3670100805557 7 3 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบรูณ์

15 นาย สนธิชัย สาระวัน 3520101088116 6/9 4 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบรูณ์

16 นาย บญุมาก พานทองค า 3670100015084 35/1 5 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบรูณ์

17 นาย ค าปอง พรมมาวัน 3670101197607 119 6 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบรูณ์

18 นาย มงคล วงษ์โฉม 3670100849392 76/1 7 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบรูณ์

19 นาย เหรียญ อยู่เก่ียม 3670100851338 54/1 8 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบรูณ์

20 นาย จ านงค์ ช้างน้อย 3670100862372 20 9 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบรูณ์

21 นาย ส ารวย ภูทอง 5670100039249 42/2 10 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบรูณ์

22 นาย จรัส แก้วกวย 3670100834654 41 11 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบรูณ์

23 นาย พิชิต ชัยศรีสร้อย 3401600594285 10 1 ตะเบาะ เมือง เพชรบรูณ์

24 นาย แดง ทองอฐั 3670100073254 29 2 ตะเบาะ เมือง เพชรบรูณ์

25 นาย ไผ่ หมอนทอง 5670190015603 72 3 ตะเบาะ เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

26 นาย วิชัย กมลรัตน์ 3670100077179 40/5 4 ตะเบาะ เมือง เพชรบรูณ์

27 นาย อาจ ปาชะนา 2670100004611 184/1 5 ตะเบาะ เมือง เพชรบรูณ์

28 นาย ฉลองชัย สวัสดี 3310101309645 64/1 6 ตะเบาะ เมือง เพชรบรูณ์

29 นาย ทองค า ปิน่งาม 3670101326644 206 7 ตะเบาะ เมือง เพชรบรูณ์

30 นาย กุ วรรณา 3420800135357 15/2 8 ตะเบาะ เมือง เพชรบรูณ์

31 นาย สนิท เกษาภู 3670100080919 110 9 ตะเบาะ เมือง เพชรบรูณ์

32 นาย ทองค า อดุธิญา 3670101321120 65 10 ตะเบาะ เมือง เพชรบรูณ์

33 นาย ทองสุข กงถัน 3670101005651 65/3 11 ตะเบาะ เมือง เพชรบรูณ์

34 นาย มลฑา จันด า 3670300819942 218/2 1 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

35 นาย บญุส่ง พึ่งพา 5670190039995 156/3 2 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

36 นาย สยาม พิมมะสอน 3670100260607 60/2 3 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

37 นาย สุพล วิเศษบญุ 3670100205967 261 4 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

38 นาย เกียว ขาวนวน 3670101205308 178 5 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

39 นาย ชัยวัฒน์ ก าแพงงาม 3670100936309 21/1 6 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

40 นาย สวัสด์ิ อุ่นเรือน 3670101585534 53 7 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

41 นาย สถิตย์ สายนวลเวช 3670100840468 26/2 8 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

42 นาย วิชัย เพียวิเศษ 3670101533186 108/1 9 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

43 นาย เรือน ขุนทอง 3670100155731 5 10 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

44 นาง ประทุมมา แก้วเพียร 3670101543068 80/3 11 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

45 นาย ไพโรจน์ สุดโส 3670100220664 86 12 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

46 นาย ครรชิต อุ่นหวัเรือ 3450300231246 19 13 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

47 นาย เปีย่ม หาญวรรณา 3670100352714 132 14 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

48 นาย ประดิษฐ์ จันกัน 3670101597141 144 15 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

49 นาง เพชรา ภูมิศาสตร์ 3670101436113 94 16 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

50 นาย ล าไพร นวนเชย 3670101471695 91 17 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

51 นาย บญุโฮม จันทร์ดวงตา 3670101524276 13 18 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

52 นาย เสถียร ก่ิงบบุผา 3670100267822 279 19 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

53 นาย ธีระ พูลส้ม 3670100197531 88 20 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

54 นาย สมประสงค์ กระจ่างยศ 3670101601254 14 21 ท่าพล เมือง เพชรบรูณ์

55 นาย วิสูตร แพ่งเกษร 3670100869911 249 1 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

56 นาย บญุมา ขวัญมอม 3670100881288 139 2 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

57 นาย แดง น้อยแก้ว 3670101427254 119/1 3 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

58 นาย ธนพรรณ นวลมา 3100602834868 6 4 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

59 นาย สมพร ออ่นโอน 3670100955206 142 5 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

60 นาง นิตย์ มีผล 3670101023447 134/2 6 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

61 นาย เสน่ห์ มะณี 3670101027124 16 7 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

62 นาย วิชัย พรมด้วง 3670101042573 5 8 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

63 นาย สนับ ด้วงภู 3670101403894 167 9 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

64 นาย สุชาติ จิรังนิมิตสกุล 5849900001617 256/1 10 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

65 นาง ช้อน รอดรัล 3670101427688 77/1 11 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

66 นาง อ าพร เต็มใจ 3670100866343 196 12 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

67 นาย สมัคร จันต๊ะ 3670101574168 57 13 นาง่ัว เมือง เพชรบรูณ์

68 นาย โสภี บญุสะอาด 3670100288277 121/1 1 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

69 นาง บพิศ มหาสิงหท์อง 3670100758591 100 2 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

70 นาย ทองหล่อ ค าดี 3670100777618 28 3 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

71 นาง บงัอร ทองศรี 3670100499740 285 4 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

72 นาย สมนึก แดงสวัสด์ิ 3670100506061 99 5 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

73 นาย เชื้อ ช่วยเมือง 3670100581543 197 6 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

74 นาย สวัสด์ิ ติดผาย 3670100354873 64 7 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

75 นาย สมัย เสนานุช 3670100283933 35 8 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

76 นาย ประสิทธ์ิ ยอดค า 3670100287092 41 9 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

77 นาย ตาลเด่ียว ล าใย 3670101368363 96 10 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

78 นาย สมศักด์ิ ทองอนิทร์ 3670100508641 165/2 11 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

79 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ปัน้ทับ 3670100160297 189 12 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

80 นาย อสิระ คนมาก 5670100039583 36 13 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

81 นาย จ ารัส กลมกอม 3670100771032 132/3 14 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

82 นาย สวรรณ์ มะณีสอน 36701764079 75 15 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

83 นาย บญุทับ จีเวิน 3670300822986 167 16 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

84 นาง นิตย์ แดงสวัสด์ิ 3670100506185 149 17 นาปา่ เมือง เพชรบรูณ์

85 นาย นภดล ช านาญการ 367010112828 68 1 นายม เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

86 นาย ธนัช ธนชัยกรกุล 3670101128907 24 2 นายม เมือง เพชรบรูณ์

87 นาง เจริญ ปิน่อยู่ 3670101142799 16 3 นายม เมือง เพชรบรูณ์

88 นาย สุชาติ แดงโชติ 3670101152425 137/2 4 นายม เมือง เพชรบรูณ์

89 นาง ดรุณี เสือโต 3670101152930 107 5 นายม เมือง เพชรบรูณ์

90 นาย มณฑล น้อยปญัญา 3670101165772 284 6 นายม เมือง เพชรบรูณ์

91 นาย เจริญ แย้มเจริญ 3670100520719 61 7 นายม เมือง เพชรบรูณ์

92 นาย พิทยา มาออ่น 3679900100441 96/3 8 นายม เมือง เพชรบรูณ์

93 นาย ชัยรงค์ จากมา 3670101142802 133 9 นายม เมือง เพชรบรูณ์

94 นาย จรูณ มามอม 3670200731296 54 10 นายม เมือง เพชรบรูณ์

95 นาย สิทธิพงษ์ ม่วงดี 3670101115899 212 11 นายม เมือง เพชรบรูณ์

96 นาย สมยศ รักใย 3670100516083 51 12 นายม เมือง เพชรบรูณ์

97 นาย ส าราญ เดชพ่วง 3670100528006 99/1 13 นายม เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

98 น.ส. ภคภัทร แก้วแกมทอง 3670101148835 109/1 14 นายม เมือง เพชรบรูณ์

99 นาง วรารัตน์ เขียวขอม 3670100238849 57/2 15 นายม เมือง เพชรบรูณ์

100 นาย ด ารงค์ ทะหะ 3451000752900 175 1 น้ าร้อน เมือง เพชรบรูณ์

101 นาย ประคอง กันล้อม 3670101346459 35 2 น้ าร้อน เมือง เพชรบรูณ์

102 น.ส. รวิวาร กันยามา 3670100378314 43 3 น้ าร้อน เมือง เพชรบรูณ์

103 นาย จ านงค์ นวนหยวก 3670100996361 131 4 น้ าร้อน เมือง เพชรบรูณ์

104 นาย สมชาย ทองนาค 3670101216512 210/1 5 น้ าร้อน เมือง เพชรบรูณ์

105 น.ส. เดือนแรม หน่อแก้ว 3670101005406 189 6 น้ าร้อน เมือง เพชรบรูณ์

106 นาย วศัลย์ แก้วศรีลา 1679900143437 160 7 น้ าร้อน เมือง เพชรบรูณ์

107 นาง สมนึก เอี่ยมจันทร์ 3670100996514 78 8 น้ าร้อน เมือง เพชรบรูณ์

108 นาย จ าลอง เหงิค าแก้ว 3670100361969 47 9 น้ าร้อน เมือง เพชรบรูณ์

109 นาย อนันต์ สิงหะ 3670101343735 9 10 น้ าร้อน เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

110 นาย พุฒ โสภา 3670100998495 141 11 น้ าร้อน เมือง เพชรบรูณ์

111 นาย ประจวบ แก้วด้วง 3670100037665 141/2 1 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

112 นาย สงคราม สุขโฉม 3670100466779 89/1 2 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

113 นาย ประเสริฐ ศรีจันทร์ 3670100057852 30/1 3 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

114 นาย มัด บญุละ 3670101235215 211 4 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

115 นาย ธนินทร เสือสมิง 3670100587627 75 5 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

116 นาย บญุยืน รักอยู่ 3670101262352 43/7 6 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

117 นาย สมเกียรติ กิจขุนทด 3670101275209 16/3 7 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

118 นาย โกวิท จบคุ้ม 3670300858590 36/1 8 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

119 นาย สมเดช ผลไม้ 3670100457231 162/1 9 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

120 นาย ต้อยต่ิง โสภา 3670101551401 99 10 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

121 นาย อาทิตย์ จันทร์วิบลูย์ 3670100464725 120/4 11 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

122 นาย ยงยุทธ์ อนิทร์รอด 3670100025535 59/1 12 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

123 นาย ทองพัน ก่อก าลัง 56703000774457 82/2 13 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

124 นาย มานะ พรมกา 3670101241975 8 14 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

125 นาย ตุ๋ย ตรีศูนย์ 3670101247612 24 15 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

126 นาย จ านงค์ ชมภู่ 3670100055442 101 16 บา้นโคก เมือง เพชรบรูณ์

127 นาง นิติพร วัฒน์วันทนา 3670101012062 16 1 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

128 นาง สวอย จันทร์ค าเรือง 3670101094697 103 2 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

129 นาง เหลือ สีดาทอง 3670100589005 19 3 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

130 นาย สมควร มั่นทอง 3670100917185 17/2 4 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

131 นางสาว อรณัชชา แทนพรมมา 3670101053711 112/1 5 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

132 นาง จิราภา เพชรสุก 3670101070348 7/1 6 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

133 นาย สมร สุนทอง 3330101407442 157/2 7 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

134 นาง พิมพา พาลา 3670101453077 84 8 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

135 นาย ค าพัก ภิกษุณี 3670300347871 115 9 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

136 นาย ทวี แสงอุ่น 3670200631879 6 10 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

137 นาย จันทาร กันลา 3670101551907 67/1 11 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

138 น.ส. วิลัยพร เมืองแมน 3670101575431 26/2 12 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

139 นาย สมพร น้อยลา 3670101091116 180 13 บา้นโตก เมือง เพชรบรูณ์

140 นาย ต้อย สุขเมือง 3670100092160 11 1 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

141 นาง สาวิตรี สุขเมือง 3670100091040 82/3 2 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

142 นาง ชนิด ยังคง 3670101293029 24/4 3 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

143 นาง สุธิวงศ์ รักผูกพันธ์ 3670101301374 118 4 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

144 นาย นุกิจ เพียรเกิด 3670101293495 52 5 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

145 นาง วิวัฒน์ ตุนก 3670101313453 195 6 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

146 นาย จตุพร คงศิริ 1679900028883 137 7 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

147 นาย ดอกออ้ อารามแก้ว 3670101362268 49 8 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

148 นาย โอฬาร วงแก้ว 5670100023181 50/4 9 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

149 นาย เรณู เถื่อนแบน 5670100063573 119 10 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

150 นาง สายค า ปิน่ปอ้ง 3670100116433 165 11 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

151 นาย เตียง จันทร์ฉาย 3670101357329 53 12 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

152 นาย บญุตอม วงค์แก้ว 3670101372514 83/1 13 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

153 นาย ประทวน กล่ินค าตุ้ม 3670101368274 110/3 14 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

154 นาง ด าเนิน อนิทร์เหลือง 3670101293932 146 15 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

155 นาง จ าปา ค าเผ่ียน 3670100103846 52/4 16 ปา่เลา เมือง เพชรบรูณ์

156 นาย แสงชัย วงศ์สุริยะ 3670101500580 19 1 ระวิง เมือง เพชรบรูณ์

157 นาง นภาพร ศรีหว่ง 3670100981193 109 2 ระวิง เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

158 นาง ศักด์ิ ชื่นค าภา 5670190042911 30 3 ระวิง เมือง เพชรบรูณ์

159 นาย ขันตี ทองย้อย 3670100984125 5 4 ระวิง เมือง เพชรบรูณ์

160 นาย สมชิด นันทสูงเนิน 3670100912239 101 5 ระวิง เมือง เพชรบรูณ์

161 นาย เลียบ แก้วอสุา 5670190048463 11/1 6 ระวิง เมือง เพชรบรูณ์

162 นาย วรรณา สังคันติ 5670190047467 51 7 ระวิง เมือง เพชรบรูณ์

163 นาย อมัพร นาคสระเกษ 3670101510488 140 8 ระวิง เมือง เพชรบรูณ์

164 นาย สุภาพ บณัฑิตเสน 3440700214713 6 9 ระวิง เมือง เพชรบรูณ์

165 นาง สมควร สุรพัฒนากร 5670190044204 101 10 ระวิง เมือง เพชรบรูณ์

166 นาย มรกต ภูมิเขต 3670100292690 12 1 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

167 นาย สยาม เรืองโรจน์ 3670100557944 144 2 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

168 นาย ประสาท โรจน์จันทร์ 3670100446395 276/2 3 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

169 นาย เหมย กล้วยไข่ 3670100719146 24 4 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

170 นาย จิรวัฒน์ ขันค า 3670100443248 69 5 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

171 นาย จ าเริญ บุง้ศรีษะเกตุ 3670100347745 79 6 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

172 นาย อทุัย สายพรม 4670100005478 52 7 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

173 นาย วิชิต ทับมีบญุ 3670100317374 70 8 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

174 นาย ซิว พันธ์โสดา 3670100320545 267 9 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

175 นาย ปรีชา เค้าโนนนอก 3670101053711 150 10 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

176 นาย ถวิล เมษา 3470200162234 293 11 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

177 นาย บญุตรี ค าสุม 3670100293882 46 13 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

178 นาย สมชาย ทุมทา 3670300897005 75 14 วังชมภู เมือง เพชรบรูณ์

179 นาย อดุม ปอ้งปดิ 3679900165151 136/1 1 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

180 นาย บรรลัง วุฒิวงศ์ 3310400222801 616 2 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

181 นาย เสนอ ปานม่วง 3670100025926 32/2 3 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

182 นาย จ าเนียร ขุนทอง 3670100156290 75 4 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

183 น.ส. สมจิตร แพนพรหมมา 3679900054562 27/4 5 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

184 นาย สวัสด์ิ หนิซ้อน 3670100170616 93 6 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

185 นาง ชญานี กรุตมารถ 3670100179788 54/1 7 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

186 นาย สมบติั หมื่นราม 3670100215024 128 8 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

187 นาย สมบติั ก่ิงไทร 3670200825541 73/1 9 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

188 นาง ส าเนียง จันทรี 3670300331443 18 10 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

189 น.ส. พรเพ็ญ พรมสอน 3679900187937 82 11 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

190 นางสาว พัชรา สุขส าราญ 3670100009238 82/1 12 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

191 นาย ชัชพนธ์ แก้วมา 3679900075691 314 13 สะเดียง เมือง เพชรบรูณ์

192 นาย เสถียร สุดตา 3670100609901 13/1 1 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

193 นาย จรัญ อนิทร์เชื้อ 3670100530477 8 2 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

194 นาย บญุเกิด ชาติขยัน 3670700860681 48 3 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

195 นาย ค าพา เมฆทา 3670101462254 51 4 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

196 นาย บรรเทา อยู่ทอง 3670100965678 321 5 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

197 น.ส. ญาณิศา ประดับผล 3210600143018 230/1 6 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

198 นาย บวัลอย กองเหนิ 3670100987051 54 7 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

199 นาย บญุเลิศ บ ารุงศรี 3670701046332 60 8 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

200 นาย พิชัย สังข์ทอง 3670100641163 142 9 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

201 นาย นิรุตน์ ศรีสงคราม 5670190030254 9 10 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

202 นาย สมยศ เหล็กเพชร 3670100967875 112 11 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

203 นาย สถิตย์ คลังถัน 3670100972593 354/1 12 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

204 นาย สมชาย ค าอา่ง 3670400138483 130 13 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์

205 นาย นิคม เกตทอง 3600700841601 13 14 หว้ยสะแก เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

206 นาย สมพงษ์ ก่ิงรัก 3670100730484 93 1 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

207 นาย อดุลย์ เมืองแก้ว 3670100733408 9/5 2 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

208 นาย วันทา บญุยวง 3670101177576 231 3 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

209 นาย สีสมุทร ภูมิรุน 3670100395227 94/2 4 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

210 นาย สุพจน์ ขันโสภา 3600400492589 4/1 5 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

211 น.ส. รัชฎาภรณ์ ศรีพรวรรณ 1670100019849 138 6 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

212 นาย สมหมาย แก้วภิรมย์ 3670101018737 62 7 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

213 นาย ออ้ ยอดเพ็ชร 3720700138739 11/3 8 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

214 นาย สมยงค์ เอี่ยมออ่ง 3670100474101 37/1 9 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

215 นาย พลอย แก้วเบีย่ง 3670101198832 75 10 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

216 นาง หนูเรียน รักอยู่ 3670100722601 157 11 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

217 นาย อภิวรรธน์ ขีดวัน 1670100127498 199 12 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 220 ราย

สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบูรณ์  หมู่  11  ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

218 นาย จ านวน กันนิล 3670400060310 143 13 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

219 นาง ปริญญาดา จันทร์ลา 3670100408914 71/1 14 หว้ยใหญ่ เมือง เพชรบรูณ์

220 นาย พจน์ วงษ์มีนา 3679900015231 232  - ในเมือง เมือง เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

1 นาย ค าเพียร เอี่ยมทอง 3670300587413 6 1 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

2 น.ส. ทองทรัพย์ แก้วพวงค า 3670301323223 33 2 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

3 นาง ขันตี สาพู 3670301332656 14/1 3 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

4 นาย บรรรัง เบา้หล่อ 3670301344972 79 4 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

5 นาย ธีระพงษ์ เบา้หล่อ 3670301348609 7 5 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

6 นาย โยธิน หาหล้า 3670301364035 53 6 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

7 นาย พูลศักด์ิ มารอด 3670301432022 83 7 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

8 นาย หนูณี พรมค า 3670301434394 12 8 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

9 นาย ศีลธรรม แก้วพวงค า 3670301445124 41 9 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

10 นาย อ านวย มารอด 3670301331153 127 10 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

11 นาย หลัด ตาหยอง 3670301317771 160/1 11 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

12 นาย ประเวษฐ์ ลือพรม 3670301353017 90 12 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

13 นาย อมัพร ทองแพง 3670301413176 25 13 หว้ยไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์

14 นาย เดช แสนอนิต๊ะ 3670300092171 22 1 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์

15 นาย สุทัด แก้วเกิด 3670300445295 18 2 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์

16 นาง จรัสพร ต๊ะนวล 3670300110552 19 3 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์

17 นาย ฉลอง ภักดี 3670300017735 114 4 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์

18 นาย สมัคร อนิทร์จันทร์ 5670390014511 44 5 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์

19 นาย จวน ท้าวลา 3670300142055 3 6 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์

20 นาย วน ปนูแดง 3670300107403 91 7 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์

21 นาย สุวัฒน์ ด้วงมูล 3670300126050 191 8 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์

22 นาย ค าพอง ทิไร 3670300139461 163 9 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์

23 นาย สาคร อตุอา่ง 3670300307005 22 10 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์

24 นาย วันทา เรดระรอง 3670300108007 124 11 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

25 นาย นายสมศักด์ิ สุริยา 5670900023436 64 1 โคกมน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

26 นาย นายสมพร สะสิงวรรณ 3670900037317 245 2 โคกมน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

27 นาย นายสมควร มาเขียว 3670900044500 66 3 โคกมน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

28 นาย นายไพฑูรย์ อนิทร์จันทร์ 3321300079420 7 4 โคกมน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

29 นาย นายนริศรา บวัไทย 3670300513975 28 5 โคกมน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

30 นาย นางเฉลิม สิมจันทึก 3361300505411 105 6 โคกมน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

31 นาย สุชาติ ตาหยอง 3670301317819 19 2 โคกมน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

32 นาย นายนิพนธ์ ค าสิงห์ 3670900004133 1 1 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบรูณ์

33 นาย นางสมคิด นันทประเสริฐ 3670600019607 253 2 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบรูณ์

34 นาย นางศรีไพร กันยาประสิทธ์ิ 3402000113053 157 3 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบรูณ์

35 นาย นางอดุม เฉลิมพิศ 3670900024223 52 4 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบรูณ์

36 นาย นายดนัย ชัยศิริ 1409600101072 305 5 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

37 นาย นายบวัเหรียญ ขุ่ยลานหญ้า 3400600191843 65 6 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบรูณ์

38 นาย นายปรีชา ศรีบาล 3410400310300 101 1 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบรูณ์

39 นาย นายสัมพรรณ์ กัญญาประสิทธ์ิ 3670900009313 36 2 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบรูณ์

40 นาย นายนิพนธ์ วังเทียน 3670900076142 9 3 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบรูณ์

41 นาย นายทองลักษณ์ ศรีสุนทร 3670900093187 112 4 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบรูณ์

42 นาย นางซ่อม แก้วกอง 5670990002492 79 5 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบรูณ์

43 นาย นายณรงค์ศักด์ิ แก้วขาว 5250500042348 143 6 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบรูณ์

44 นาย นายสมภาร ลาศรี 3402000036822 39 7 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบรูณ์

45 นาย นายวิสันต์ เชื้อถิ่นภู 3601101183968 27 8 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบรูณ์

46 นาย นายละมัย แสนโภชน์ 3341500086551 4 9 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบรูณ์

47 นาย นางสมบติั ค าภู 3670400240946 32 10 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบรูณ์

48 นาย นายสุวรรณ จันอนิ 3670300802501 32 11 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

49 นาย นายสังคม พระเกตุ 3411300800098 122 1 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

50 นาย นายสวัสด์ิ ค ายา 3670900126395 57 2 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

51 นาย นายพล ปณัราช 3650900234368 121 3 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

52 นาย นายปริญญา ฤาชา 3670301384508 70 4 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

53 นาย นางเอี้ยง ขวัญหอม 3670900133138 61 5 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

54 นาย นายบญุหนัก ขวัญหอม 3670900155395 94 6 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

55 นาย นายบวัแดง ศรีชวรินทร์ 3670900153180 17 7 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

56 นาย ประสาท จันทร์นุช 3670400055316 92 4 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบรูณ์

57 นาย พรศักด์ิ กุลเกล้ียง 3670400047747 67 1 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบรูณ์

58 นาย ศรีจันทร์ บตุรด้วง 3670400163305 25 2 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบรูณ์

59 นาย นายอดุร ค าแว่น 3670400270578 140 3 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบรูณ์

60 นาง นางสมเพียร สีพรมทา 3670400323191 117 4 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

61 นาง นางบญุถม ราษฎรติง 3670400361344 121 5 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบรูณ์

62 นาย นายคนอง แก่นสารี 5670490008785 51 6 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบรูณ์

63 นาย นายเหล่ียม ค าแว่น 5670400003584 116 7 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบรูณ์

64 นาย นายสถิตย์ ผุยเหง้า 3670400433108 88 8 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบรูณ์

65 นาย นายทองบาง บญุส่ง 3670400167262 113 9 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบรูณ์

66 นาย นายบรรชา กันต์แจ่ม 3670400127147 50 1 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบรูณ์

67 นาย นายสงกรานต์ ขวัญมา 3670400098406 28 2 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบรูณ์

68 นาย นายสมัย ทิใจ 3670100906906 18/1 3 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบรูณ์

69 นาย นางสมจิตร น้อยจันทร์ 3660500307341 60/1 4 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบรูณ์

70 นาย นายเชื่อม นวลเปรม 3670400159421 71 5 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบรูณ์
71 นาย นายปิน่ทอง สาวะดี 3670400278145 18/1 6 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบรูณ์

72 นาย นายธีระพงศ์ ยอยบบุผา 3670400141778 2 1 นาซ า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

73 นาย นายทองหนัก สายค าดี 3670400371684 35 2 นาซ า หล่มเก่า เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

74 นาย นายแปลง ภูประสี 3670400434694 68 3 นาซ า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

75 นาย นายบญุยืน ชัยมงคล 3670400202645 100 4 นาซ า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

76 นาย นายจรูญ บญุเรือน 3670701041586 77 5 นาซ า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

77 นาย นายวิจิตร แก้วเสริม 3670400391791 1 6 นาซ า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

78 นาย นายวิชาญ แก้วยม 3670400206969 60 7 นาซ า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

79 นาย นายวินัย แก้วย้ิม 3670400385235 50 8 นาซ า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

80 นาย นายเครือ สุทธิศักด์ิ 3670400388749 106 9 นาซ า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

81 นาย นายเอี่ยม ทองหว่ง 3670400365056 8/1 10 นาซ า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

82 นาย นายสุวิทย์ชัย ค าวีระ 3420200038835 19 1 นาแซง หล่มเก่า เพชรบรูณ์

83 นาย นายสุนทร สมสร้อย 3670400215372 65 2 นาแซง หล่มเก่า เพชรบรูณ์

84 นาย นายสมโภชน์ จันทร์โท 3670400181672 21 3 นาแซง หล่มเก่า เพชรบรูณ์

85 นาย นายศิริศักด์ิ จันทร์วัน 3670400251123 27 4 นาแซง หล่มเก่า เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

86 นาย นายประทุมทิพย์ กีเรียง 3670400227320 137 5 นาแซง หล่มเก่า เพชรบรูณ์

87 นาง นางไชยา จันลา 3670400272066 102 6 นาแซง หล่มเก่า เพชรบรูณ์

88 นาย นายสมเศียร ชะลอ 5600400018875 102 1 บา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบรูณ์

89 นาย นายสมาน พะนาขวา 3670400034211 55 2 บา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบรูณ์

90 นาย นายสมิต กองเก้ียว 3670400065613 72 3 บา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบรูณ์

91 นาย นายนาวิน ฟองนนที 3670400095866 27 4 บา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบรูณ์
92 นาย นายหาญณรงค์ กงมนต์ 3670400035391 15/1 5 บา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบรูณ์

93 นาย นายหนัด กงมนต์ 3670400122005 14 6 บา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบรูณ์

94 นาย นายไพโรจน์ กองเส็ง 3670400092718 64 7 บา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบรูณ์

95 นาย นายสมหมาย วันเขียน 3670400481480 7 8 บา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบรูณ์

96 นาย อดุร ดวงดี 3670300013816 93 1 บา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบรูณ์

97 นาย อเุทน กางพรม 3670400153393 34 7 บา้นเนิน หล่มเก่า เพชรบรูณ์

98 นาย นายวิสิทธ์ิ เสียงล้ า 3430300163470 2 1 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

99 นาย นายฉลาด มีแสงแก้ว 3679800076785 24 2 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

100 นาย นายสุขเจริญ สียากุล 3670400441348 106 3 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

101 นาย นายช านิ กุลมล 3670400080507 118 4 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

102 นาย นายสมร แก้วดอก 3670400480254 29 5 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

103 นาย นายทองค า สายค าเลิศ 3670400515007 29 6 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

104 นาย นายส่วน ออ่นด้วง 5670400025669 10 7 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

105 นาย นายหลุ นวลเนือง 3670400444631 48 8 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

106 นาย นายวินัย ทาสุวรรณ 3670400505401 56 9 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

107 นาย นายมูล สายจันเจียม 3670400150874 224/1 10 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

108 นาย นายบรรลือ สายค าตา 3670400088885 11 11 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์
109 นาย นายณรงค์วุฒิ ทองออ่น 3670400450223 25 13 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

110 นาย นายเก่ง แซ่ลี 1670400090255 408 14 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

111 นาย นายกองจ่าย ภักดีสาร 3670400446943 38 15 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

112 นาย นายเกม เสนาบญุ 3670400449934 173 16 วังบาล หล่มเก่า เพชรบรูณ์

113 นาย นายสมควร แก้วมิตร 3670400283149 37 1 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

114 นาย นายค าม้วน ค าพุด 3670400262885 67 2 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

115 นาย นายสงกรานต์ อยู่สุข 5670400009868 137 3 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

116 นาย นายสมัคร ค าปลอม 3670400308036 3 4 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

117 นาย นายสด ค าย้อม 3670400104627 17 5 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

118 นาย นายรุ่น ค าสงค์ 3670400187409 243 6 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

119 นาง นางแสงวิไล แก้วโยน 3421100114913 151 7 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

120 นาย นายวินาค แสนเรืองเดช 3670400142537 29/1 9 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

121 นาย นายชุมพล สุคงเจริญ 3670400040459 68 10 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

122 นาย นายสมควร วังคีรี 3670400044161 6 11 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

123 นาย นายเกษม แก้วอ่ า 3670400398451 174 12 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

124 นาย นายเย็น แก้วยม 3670400422653 66/1 13 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

125 นาย นายทอง ค าตุ้ม 3670400314940 121 14 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

126 นาย นายสมชาย ค าขะ 3670400186739 230 15 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

127 นาย นางคูณ แก้วจิตร 3670400294779 75 16 ศิลา หล่มเก่า เพชรบรูณ์

128 นาง นางจรัญ จันทร์แยง 3670400526718 58 1 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

129 นาย นายบาหยัน อนิบวัทอง 3670400014334 31 2 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

130 นาง นางฝน บญุเรือง 5670200032408 42 3 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

131 นาง นางสนั่น วงศ์ประยูร 3670400030208 154 4 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

132 นาย นายสมศรี แปลงไธสง 3401400004901 543/3 5 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์
133 นาย นายประสิทธ์ิ บญุยืน 3670400169028 35 7 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

134 นาย นายสายันห์ ใจแสง 3670400171618 4 8 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

135 นาย นายจ าปี บญุสิงห์ 3670400573261 7/1 10 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

136 นาย นายสังข์ทอง เมืองเทศ 3670400575280 10/1 11 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

137 นาย นายสมบรูณ์ พิมพ์คูณ 3670400493216 67/1 12 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

138 นาย นายปราโมทย์ กางถัน 3670400113596 71 13 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบรูณ์

139 นาย นายผัน วังคีรี 3670400040068 51 1 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์

140 นาย นางอบุล บญุเมฆ 3400700725343 32 2 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์

141 นาย นายขันทอง ทองแก่น 3670400403322 41 4 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์

142 นาย นางสนั่น จันทร์สุข 5670700038511 33 5 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์
143 นาย นายปิน่ ประทิปวัชรวงศ์ 3309900742569 2 6 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์

144 นาย นายไสว มาลา 3670400391936 120 7 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์

145 นาย นางอ านวย ศรียากุล 3670400336943 23 8 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์

146 นาง นางพจนีย์ วันทักษ์ 3670400408812 55 9 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์



ล าดับ ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือหมอดินอาสาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมโครงการจดัอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ  2563 

หลักสูตร  ถังความรู้ (Knowledge tank)  จ านวน 150 ราย

ศูนย์เครอืข่ายการเรยีนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบทกุภัยต้นแบบเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

147 นาย นายเรียม แก้วขาว 3670400469277 37 10 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์

148 นาย ชัยงาม ใจค า 3670400200511 20 7 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์

149 นาย นายหน่าย แก้วร้ิว 3670400375361 37 11 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์

150 นาย นายบญุเรือง ทองปุน่ 3670400415126 89 12 หนิฮาว หล่มเก่า เพชรบรูณ์
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   นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 

โดยมีนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานี
พัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ  มีหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้านอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
จ านวน 220 ราย ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบุญเดี่ยว  บุญหมั้น นักวิชาการเกษตรช านาญการ วิทยากรอบรม บรรยายให้กับหมอดินอาสา ถอดบทเรียน 
เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       นายสมบูรณ์ ธิจันทร์  ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหมอดิน
อาสา 4.0 พบปะพูดคุย สร้างความเข้าใจบทบาท การท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินกับหมอดินอาสา 
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบทุกภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก หมู่ 7 บ้านนาหนอง  ต าบลนาซ า 
อ าเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 




