
หมอดินอาสาประจ าจังหวัดและหมอดินอาสาประจ าอ าเภอ       

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  กรมพัฒนาที่ดิน 

  ท าเนียบหมอดินอาสา 

หน้า 5 



 

หน้า 6 

ท าเนียบหมอดิน ส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7 

รายชื่อหมอดินอาสาประจ าจังหวัดและอ าเภอ จังหวัด น่าน  
ท่ี ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ท่ี 

1 จ.ส.อ.สมนึก  ฝั่นอ่ินแก้ว 97 หมู่ 5 
บ้านห้วยแก้ว 
ต้าบล น ้าปั้ว 
อ้าเภอ เวียงสา 
จังหวัดน่าน 55110 
โทร.088-429-2069 

นายศักดิ์  ล้าค้า 159 หมู่1 
บ้านนาหนุน1 
ต้าบล แสนทอง 
อ้าเภอ  ท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 55140 
โทร .084-741-5109 
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2 นายไพศาล  หอมดอก 35 หมู่ 2 
บ้านสบปืน 
ต้าบล ห้วยโก๋น 
อ้าเภอ เฉลมิพระเกรียต ิ
จังหวัด น่าน 55130 
โทร.084-913-3100 

นายจันต๊ะ  ศรเตโช 84 หมู่ 5 
บ้านสันกลาง 
ต้าบล และ 
อ้าเภอ ทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน 55130 
โทร. 081-027-1567 
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3 นายสายัณห์  เทพสุคนธ์ 33 หมู่ 3 
บ้านวังทอง 
ต้าบล พระพุทธบาท 
อ้าเภอ  เชียงกลาง 
จังหวัดน่าน  55160 
โทร.081-020-9033 

นายสมเพชร  ยะยา 21/1  หมู่ 9 
บ้านนาอุดม 
ต้าบล นาน้อย 
อ้าเภอ  นาน้อย 
จังหวัดน่าน  55150 
โทร.086-180-2484 
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4 นายอ้านวย  สารเถื่อนแก้ว 5 หมู่ 6 
บ้านป่าเป้า 
ต้าบล บ่อแก้ว 
อ้าเภอ นาหมื่น 
จังหวัดน่าน 55180 
โทร.089-553-1643 

นายเรืองศักดิ์  ทองค้า 41 หมู่ 2 
บ้านหล่ายทุ่ง 
ต้าบล  สวด 
อ้าเภอ บ้านหลวง 
จังหวัดน่าน  55190 
โทร.082-187-1076 

10 

5 นายสมพงษ์  ตาใส่ 67 หมู่ 4 
บ้านดอนแก้ว 
ต้าบล ศลิาเพชร 
อ้าเภอ ปัว 
จังหวัดน่าน 55120 
โทร.087-897-3189 

นายทิพย์  ขัติเนตร 89 หมู่ 5 
บ้านหนองแดง 
ต้าบล หนองแดง 
อ้าเภอ แม่จรมิ 
จังหวัดน่าน  55170 
โทร.089-556-9699 
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6 นายสัมพันธ์  ณ น่าน 13 หมู่ 4 
บ้านนาท่อเด่น 
ต้าบล  ถืมตอง 
อ้าเภอ เมือง 
จังหวัดน่าน  55000 
โทร.081-285-0093 

12 นายเชาวฤทธิ์  บุญแสง 3 หมู่ 7 
บ้านแซ่พลาง 
ต้าบล ท่าน้าว 
อ้าเภอ ภูเพียง 
จังหวัดน่าน 55000 
โทร.090-753-0112 

ล้าดับที่ 1 หมอดินอาสาประจ้าจังหวัด 



 

หน้า 7 

ท าเนียบหมอดิน ส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7 

รายชื่อหมอดินอาสาประจ าจังหวัดและอ าเภอ จังหวัด น่าน  
ท่ี ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

13 นายเหรียญ  ค้าแคว่น 11   หมู่ 4 
บ้านสบมาง 
ต้าบล ภูฟ้า 
อ้าเภอ บ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน  55220 
โทร.088-407-8931 

15 ส.อ.ถนอม  ธิบดี 111 หมู่ 1 
บ้านป่าแดด 
ต้าบล พงษ ์
อ้าเภอ สันตสิุข 
จังหวัดน่าน 55160 
โทร.089-265-5177 

14 นายภิรมย์  ทองสุข 46 หมู่ 3 
บ้านหางทุ่ง 
ต้าบล นาไร่หลวง 
อ้าเภอ สองแคว 
จังหวัดน่าน 55160 
โทร.084-739-1474 

16 นายสีนุ่น  ค้าสีแก้ว 57/3  หมู่ 2 
บ้านบุญเรือง 
ต้าบล ไหล่น่าน 
อ้าเภอ เวียงสา 
จังหวัดน่าน 55110 
โทร.091-307-8469 



 

หน้า 8 

ท าเนียบหมอดิน ส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7 

รายชื่อหมอดินอาสาประจ าจังหวัดและอ าเภอ จังหวัด แพร ่
ท่ี ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ท่ี 

1 นายเฉลิม  กวาวสิบสาม 84/2  หมู่ 3 
บ้านแม่ค้ามรีัตนปัญญา 
ต้าบล แม่คา้ม ี
อ้าเภอ หนองม่วงไข ่
จังหวัดแพร่  54170 
โทร.086-187-9545 

นายเอกนรินทร์  สาใจ 63/1   หมู่ 5 
บ้านพระหลวง 
ต้าบล พระหลวง 
อ้าเภอ สูงเม่น 
จังหวัดแพร่ 54130 
โทร.089-997-2246 
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2 นายสว่าง  จิตรบุญ 98/2  หมู่ 2 
บ้านถ่ิน 
ต้าบล บ้านถิ่น 
อ้าเภอ เมือง 
จังหวัดแพร่ 54000 
โทร.081-289-9799 

นายประจวบ  พันธุ์เวช 71 หมู่ 2 
บ้านหนองน ้ารัด 
ต้าบล น ้ารัด 
อ้าเภอ หนองม่วงไข ่
จังหวัดแพร่ 54170 
โทร.089-9543350 

8 

3 นายชานันท์  วงค์ษา 84 หมู่ 9 
บ้านหนองอ่วน 
ต้าบล แมย่างตาล 
อ้าเภอ ร้องกวาง 
จังหวัดแพร่  54140 
โทร.087-181-9699 

นายอานันต์  ฟูตุ้ย 54/1  หมู่ 8 
บ้านปากจั๊วะ 
ต้าบล เด่นชัย 
อ้าเภอ เด่นชัย 
จังหวัดแพร่ 54110 
โทร.080-852-7511 

9 

4 นายอุดม  มั่งมี 120 หมู่ 8  
บ้านเชตวัน 
ต้าบล หัวทุ่ง 
อ้าเภอ ลอง 
จังหวัดแพร่ 54150 
โทร.084-372-1693 

   

5 นายวิเชียร  พลฤทธิ์ 179 หมู่ 3  
บ้านนาปลากั ง 
ต้าบล นาพูน 
อ้าเภอ วังชิ น   
จังหวัดแพร่  54160 
โทร.082-196-5276 

   

6 นายสมบุรณ์  ใจเศษ 72 หมู่15 
บ้านลูนิเกต 
ต้าบล ห้วยหม้าย 
อ้าเภอ สอง 
จังหวัดแพร่ 54120 
โทร.080-673-2006 

   

ล้าดับที่ 1 หมอดินอาสาประจ้าจังหวัด 



หน้า 9 

ท าเนียบหมอดิน ส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7 

รายชื่อหมอดินอาสาประจ าจังหวัดและอ าเภอ จังหวัด พะเยา 
ท่ี ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

1 นายปรีดา  วิชัยโน 29  หมู่ 16 
บ้านแม่นาเรือปง 
ต้าบล แม่นาเรือ 
อ้าเภอ เมือง 
จังหวัดพะเยา 56000 
โทร.087-175-5129 

7 นายเส่ง  บุญค้าเรือง 145 หมู่ 5 
บ้านท่าม่าน 
ต้าบล  เชียงม่วน 
อ้าเภอ เชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา 56160 
โทร.086-095-0385 

2 นายบุญช่วย  ค้ามี 136 หมู่  4 
บ้าน ห้วยเจรญิราษฎร ์
ต้าบล เจริญราษฎร ์
อ้าเภอ แม่ใจ 
จังหวัดพะเยา 56130 
โทร.085-714-3139 

8 นายเปลี่ยน  ไชยกุล 245 หมู่ 14 
บ้านร่องปอ 
ต้าบล ดงเจน 
อ้าเภอ ภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา  56000 
โทร.089-262-6686 

3 นายเปลี่ยน  สีเสียดค้า 176  หมู่ 1 
บ้านสันโต้ง 
ต้าบล  สันโค้ง 
อ้าเภอ ดอกค้าใต ้
จังหวัดพะเยา 56120 
โทร.086-190-8654 

9 นายผล มีศรี 130 หมู่ 6 
บ้านทุ่งติ ว 
ต้าบล  ภูซาง 
อ้าเภอ ภูซาง 
จังหวัดพะเยา 56110 
โทร.087-174-9928 

4 นายบุญมี  คุณารูป 283 หมู่ 13   
บ้านค้างหงส์ใหม ่
ต้าบล จุน 
อ้าเภอ จุน 
จังหวัดพะเยา 56150 
โทร.084-373-1957 

10 นายจ้านงค์  นาคประดับ 48/1  หมู่ 3 
บ้านตุ่นกลาง 
ต้าบล บ้านตุ่น 
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 56000 
โทร.083-201-1073 

5 นายบุญสิน  กันหาจันทร์ 92/1  หมู่ 2 
บ้านดอยอิสาน 
ต้าบล อ่างทอง 
อ้าเภอ เชียงค้า 
จังหวัดพะเยา 56110 
โทร.085-708-8414 

   

6 นายเล็ก  อุปมา 108 หมู่ 5 
บ้านบ่อค้าง 
ต้าบล นาปรัง 
อ้าเภอ ปง 
จังหวัดพะเยา 56140 
โทร.084-811-7465 

   

ล้าดับที่ 1 หมอดินอาสาประจ้าจังหวัด 



 

หน้า 10 

ท าเนียบหมอดิน ส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7 

รายชื่อหมอดินอาสาประจ าจังหวัดและอ าเภอ จังหวัด เชียงราย 

ท่ี ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ท่ี 

1 นายสงัด  กองประถม 314  หมู่ 5 
บ้านกล้วย 
ต้าบล สันมะเค็ด 
อ้าเภอ พาน 
จังหวัดเชียงราย 57120 
โทร.087-189-0104 

นายบุญแปง  สุภาวงค์ 112 หมู่ 8 
บ้านผาบ่อง 
ต้าบล ดงมะดะ 
อ้าเภอ แม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย 57250 
โทร.- 
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2 นางกัลยา  งานลอ 28   หมู่ 5 
บ้านป่าบง 
ต้าบล ผางาม 
อ้าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย 57210 
โทร.086-922-9427 

นายจ้าปี  ธรรมโน 117 หมู่ 7 
บ้านทุ่งฟ้าผ่า 
ต้าบล แม่พริก 
อ้าเภอ แม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 57180 
โทร.086-185-4290 
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3 นายสมพร  ถานุกร 81  หมู่ 1 
บ้านดงมหาวัน 
ต้าบล ดงมหาวัน 
อ้าเภอ เวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย 57210 
โทร.085-167-1744 

นายประเสริฐ  เทพวัน 62 หมู่ 2 
บ้านในเวียง 
ต้าบล เวียง 
อ้าเภอ เวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 57170 
โทร.- 
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4 นายผล  ไชยวุฒ ิ 112  หมู่ 5 
บ้านศรีบุญเรือง 
ต้าบล หนองป่าก่อ 
อ้าเภอ ดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย 57110 
โทร.083-570-7512 

นายไสว  วินันท์ 63 หมู่ 11 
บ้านปล้องน ้าล้อม 
ต้าบล ปล้อง 
อ้าเภอ เทิง 
จังหวัดเชียงราย 57160 
โทร.086-186-7235 

10 

5 นางยุวดี  เชื อเมืองพาน 
 

285   หมู่ 7 
บ้านนางแลใน 
ต้าบล นางแล 
อ้าเภอ เมือง 
จังหวัดเชียงราย 57000 
โทร.081-031-4053 

นายศรีวงค์  ยมทุ่งก้อง 166 หมู่ 12 
บ้านยางฮอม 
ต้าบล ยางฮอม 
อ้าเภอ ขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย 57340 
โทร.- 

11 

6 นายบุญเลื่อน  ชัยเลิศ  10  หมู่ 8 
บ้านใหม่พัฒนา 
ต้าบล โรงช้าง 
อ้าเภอ ป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย 57190 
โทร.- 

12 นายเสาร์ค้า  สายธิวงค์ 35 หมู่ 19 
บ้านนาเจรญิใหม ่
ต้าบล  แม่เปา 
อ้าเภอ พญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย 57160 
โทร.083-570-7512 

ล้าดับที่ 1 หมอดินอาสาประจ้าจังหวัด 



หน้า 11 

ท าเนียบหมอดิน ส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7 

รายชื่อหมอดินอาสาประจ าจังหวัดและอ าเภอ จังหวัด เชียงราย 
ท่ี ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

13 นายสวัสดิ์  บุญรสศักดิ์ 298 หมู่ 11 
บ้านม่วงค้า 
ต้าบล แม่คา้ 
อ้าเภอ แม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 57110 
โทร.089-838-8073 

16 นายตุ้ม  วงศ์เมืองมา 149 หมู่ 1  
บ้านดอยจัน 
ต้าบล โยนก 
อ้าเภอ เชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย  57150 
โทร.- 

14 นายโสภณ  ชวีินประภาศรี 15 หมู่ 8 
บ้านอาแบ 
ต้าบล แมส่ลองนอก 
อ้าเภอ แม่ฟ้าหลงวง 
จังหวัดเชียงราย 57110 
โทร.- 

17 นายนินทร์  เตชนันท์ 34/3 หมู่ 23 
บ้าน กาสลองค้า 
ต้าบล ห้วยซ้อ 
อ้าเภอ เชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 57140 
โทร.089-953-7482 

15 นายอุดร  ฉิมสุข 83/1  หมู่ 5 
บ้านสันธาต ุ
ต้าบล ศรีเมืองชุม 
อ้าเภอ แม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 57130 
โทร.- 

18 นายวิสิทธิ์  จันทฤทธ์ 4  หมู่ 5 
บ้านยายใต ้
ต้าบล ม่วงยาย 
อ้าเภอ เวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย 57310 
โทร. 086-185-5014 


