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88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา  
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ด่วนที่สุด 
ที่ นวฉ. 17/ 

ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑ 

เรียน เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้เชิญผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรการบริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
ท่านละ ๘๕๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดการจัดฝึกอบรมในวันที ่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕            
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom และมีผู ้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ ้น จำนวน       
๖๒๕ ท่าน นั้น 

ในการนี้ หน่วยจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้พิจารณา
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๔๗๘ ท่าน 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

          (นายชายวุฒิ สววิบูลย์) 
            ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

             ปฏบิัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

หน่วยจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  
ผู้รับผิดชอบ  นายพงษ์พิษณุ ศรีธรรมานุสาร มือถือ ๐๙๓ ๓๒๘ ๑๖๖๙ 

      นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู มือถือ ๐๘๑ ๙๘๕ ๐๔๗๑ 
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ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือและนำมสกุล หน่วยปฏิบัติกำร
ล ำดับประจ ำตัวเพ่ือ

แสดงตนในขณะเข้ำรับ

กำรฝึกอบรม

1 นางสาว กชกร สุวรรณนาวา มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน 282

2 นาง กชพร พร้อมจิตต์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง 420

3 นางสาว กนกพรรณ สาราทิศ โรงพยาบาลกรุงเทพ 159

4 นางสาว กนกวรรณ กองจ าปา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 59

5 นาย กมล นาถมทอง สมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคราะห์ (หน่วยกู้ภัยเทวา) 453

6 นางสาว กมลาภรณ์ อยู่ดี โรงพยาบาลหนองใหญ่ 361

7 นาย กรอภิชัย เหง้าพันธ์ โรงพยาบาลแพร่ 369

8 นาง กรัยวัลณ์ มะลัยทอง โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ 90

9 นาย กฤษฎา รัตนมงคลกูร โรงพยาบาลพร้ินซ์ ศรีสะเกษ 14

10 นาย กฤษณะ ข าวงษ์ สมาคมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์สาขาชนแดน 473

11 นาย กฤษณะ ท้วมจุ้ย โรงพยาบาลหัวหิน 472

12 นาย กฤษณุพงษ์ วัฒนประสิทธ์ิ เทศบาลเมืองคลองหลวง 40

13 นาย กฤษดา วุธยากร โรงพยาบาลสังขละบุรี 131

14 นางสาว กัญจนี วชิรรังสิมันต์ุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 217

15 นาง กัญญ์กนิษฐ์ โรงพยาบาลทับสะแก 66

16 นาย กัมพล สุนทรสีเสน กู้ชีพอบต.บุฤาษี 163

17 ส.ต.ท. กิจทวี นีลพจน์ หน่วยกู้ชีพนครสาเกต 244

18 นาย กิตติ ป่ินอมร ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยเต็กก่าจีเม่งเกาะระนอง 262

19 นาย กิตติ รอดสุวรรณ มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ ล านารายณ์ พ้งไล้ 16 189

20 นาย กิตติศักด์ิ ศรีแจ่มดี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 252

21 นาย กิตษณะ สีสัน เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 445

22 นาย กีรติ กีรติพงศ์พันธ์ุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 85

23 นาย เกษมพัฒน์ ใจสองเมือง โรงพยาบาลแพร่ 323

24 นาย เกียรติชัย ไทยอุดมทรัพย์ กู้ชีพเทศบาลต าบลหินกอง 428

25 นาย เกียรติภูมิ จันเต เทศบาลต าบลปัถวี 74

26 นาย เกียรติศักด์ิ รุ่งโรจน์ มูลนิธิสว่างพรกุศล 135

27 นาย เกียรติศักด์ิ อุประ มูลนิธิพุทไธสวรรย์ 248

28 นางสาว ขนิษฐา ธนกนกวรรณ สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูระยอง 335

29 พันตรีหญิง ขนิษฐา รักเรือง โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 41

30 นางสาว ขวัญ อารี มูลนิธิสยามรวมใจ ปู่อินทร์ 211

31 นาย ขวัญชัย โสภณวัฒนวิจิตร หน่วยปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 311

32 นาย ขวัญชัย เอ่ียมสกุล เทศบาลต าบลหนองบัว 381

33 นางสาว ขวัญตา พรรณจันทร์ ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง 87

34 นาง ขวัญทิพย์ อุปรีย์ โรงพยาบาลส่องดาว 123

35 นาย เขตไผท ชาญเมืองปัก หน่วยกู้ภัยสุรินทร์ 19

36 นาย เขมชาติ เศรษฐีวรฤทธ์ิ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 99

ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติกำร

ฝึกอบรมวันท่ี 9 ธันวำคม 2565 (รูปแบบ Online ผ่ำนระบบ Zoom)

รายช่ือเรียงล าดับช่ือตามพยัญชนะ ก ถึง ฮ
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37 นาย คชานนท์ แข็งการ มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน 145.1

38 นาย คณาฤทธ์ิ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ โรงพยาบาลสุรินทร์ 155

39 เรืออากาศตรี คทา แสงศาสตร์ สมาคมอาสาสมัครกู้ภัยอุบลราชธานี 177

40 นางสาว จงกลณี แก้วเมือง โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 357

41 นาย จตุพล โสภา องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา 62

42 นาย จรูญ สุพาสอน สมาคมพรพระแม่ 443

43 นาย จักร์กฤษ เอมแสง อบต.หนองกรดเมือง 378

44 นางสาว จารุวรรณ พฤทธยานันต์ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 308

45 นาย จ ารัส สอาดเมือง กู้ภัยอาเชียน 329

46 ส.อ. จ ารัส อกผาย มูลนิธิกู้ภัยอ าเภอปลวกแดง จ.ระยอง 56

47 นาง จิณห์นิภาท์ ฤทธิเดช อบจ.ศรีสะเกษ 115

48 นางสาว จิตรทิวา เรือนแก้ว มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์) 213

49 นางสาว จิตรลดา รุจิราภิลักษณ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 152

50 นาง จิตลัดดา ญาติ โรงพยาบาลพญาไท 2 452

51 นางสาว จินตนา สุขทัต โรงพยาบาลหนองเสือ 126

52 นาย จิรพงษ์ ยศถาวศ์ กู้ชีพเทศบาลต าบลสันปูเลย 201

53 นาย จิรเสกข์ อินทนิน หน่วยกู้ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 24

54 นาย จิระเทพ ประดับมุข เทศบาลต าบลเขาพระงาม 414

55 นาย จิระศักด์ิ จิตต์เจียรนัย อบต.เสม็จ 300

56 นาย จิรัฐติ จารุวัฒนสุนทร โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ 403

57 นางสาว จิราพัชร ไกรสุข มูลนิธิสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์(จิบเต็กเซ่ียงต๊ึง) 67

58 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จิรารัตน์ ค ายวง มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ร้องกวาง ส่วนแยก อ าเภอร้องกวาง 281

59 นางสาว จิราวรรณ ใจโอบอ้อม โรงพยาบาลห้วยกระเจา 434

60 นาย จีรศักด์ิ รุ่งศรีทอง มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)จังหวัดระยอง 5

61 นาง จุฑามาศ สมร่าง โรงพยาบาลสมุทรปราการ 316

62 นาย จุมพล ศรวิเศษ สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ 39

63 นางสาว เจนจิรา ใยเทศ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 314

64 นาย เจริญ ค าสิงห์ โรงพยาบาลหนองบัว 285

65 นาย เฉลิมเกียรติ แสงทอง องค์การบริหารส่วนต าบลชมพู 417

66 นาย ชญานนท์ วงศ์ลือ โรงพยาบาลบางละมุง 249

67 นาย ชวิษฐ์ จูวัตร โรงพยาบาลมวกเหล็ก 272

68 นางสาว ช้องนาง บุตรรัตน์ สสจ.เพชรบุรี 465

69 นาย ชัชชัย  ชัย เลิศ อบต.บ้านปิน 406

70 นางสาว ชัชชษา ค าซ้อน โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 385

71 นาง ชัชวรรณ จันทร์นพรัตน์ เทศบาลเมืองนครปฐม 368

72 นาย ชัชวาล ค าเกาะ โรงพยาบาลวานรนิวาส 3
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73 นาย ชัชวาลย์ งามจิต เทศบาลต าบลสันปูเลย 351

74 นาย ชัย ต้นเงิน ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต อบจ. 397

75 นาย ชัยธวัช งามช่ืน องค์กรบริหารส่วนต าบลปากจ่ัน 356

76 นาย ชาญชัย ชนะวรรโณ มูนิธิกู้ภัยรัตภูมิธรรมาวาส 345

77 นาย ชาติชาย อุปรี โรงพยาบาลขอนแก่น 119

78 นางสาว ชาลี สกุลทอง อบต.ส าโรง 322

79 นางสาว ชุติภรณ์ แก้วศรี โรงพยาบาลทุ่งยางแดง 456

80 นาย โชติ คงหนู เทศบาลต าบลพรุพี 289

81 นาย โชติพิพัฒน์ คชสิทธ์ิ มูลนิธิกูภัยพรานพิทักษ์ 273

82 นาย โชติวุฒิ เช่ียวชาญ พุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน 171

83 นาย ไชยวัฒน์ บุญประสม มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์) 224

84 นาง ญานิศา ช่ืนตา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮะ 193

85 นาย ฐิติพงษ์ วงษ์พิบูลย์ โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 4

86 นางสาว ณพัชญ์ปภา เกรียงไกรศักด์ิ หน่วยกู้ชีพ อบต.บ้านโพธ์ิ 439

87 นางสาว ณพิชญา เนตรน้อย เทศบาลต าบลบ้านกรูด 118

88 นางสาว ณภัทธิดา กาญจนวิภากุล สมาคมกู้ภัยอ าเภองาว 371

89 นาย ณภัทร มัธยมจันทร์ มูลนิธิกู้ภัยอรัญประเทศ 413

90 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ มายา มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ 26

91 นาย ณริศ ศรศรีวิวัฒน์ สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ (ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย) 402

92 นาย ณหทัย จงประสิทธ์ิกุล โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา 346

93 นาง ณัชชา อินทร์งาม โรงพยาบาลสนม 158

94 นาง ณัชปภา ช่วยเล่ือม โรงพยาบาลเกาะพะงัน 451

95 น.อ. ณัฐศักด์ิ วรเจริญ ศรี โรงพยาบาลอาภากรเกียรติเกียรติวงศ์ 354

96 นาย ณัฐกิต ศรีเนาเวช หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 310

97 นางสาว ณัฐชา กันทาทอง โรงพยาบาลแพร่ 389

98 นางสาว ณัฐชา สีสัน เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 444

99 นาย ณัฐติพงศ์ ขาวผ่อง มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล 421

100 นาง ณัฐนันท์ มาลา โรงพยาบาลสระบุรี 95

101 นาย ณัฐพงค์ วงค์สุวรรณ์ ทม.ทับกวาง 460

102 นาย ณัฐภูมิ เจริญผล กู้ชีพกู้ภัยศรีสะเกษสงเคราะห์ จุด อ.ราษีไศล 38

103 นางสาว ณัฐยา พรมวัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ 250

104 นาย ณัฐวุฒิ ถวัลย์วีนัสพันธ์ เทศบาลต าบลบางใหญ่ 422

105 นาย ณัฐวุฒิ สุขทองดี สยามรวมใจ(ปู่อินทร์) 228

106 นาง ณัทชกา ลอยท์เมทเซอร์ กู้ชีพเทศบาลเหนือคลอง 191.2

107 นางสาว ณาฏย์ศิริญ เสถียรรัมย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 400

108 นาย ณิปไทย ศีลาเจริญ โรงพยาบาลศรีประจันต์ 128
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109 นาย ด ารงศักด์ิ พงษ์ประจักษ์ หน่วยปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์ 303

110 นาย ดิสวิน ภู่วุฒิกุล โรงพยาบาลกรุงเทพ 410

111 นาย ดุริยางค์ ค ามาโต โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนช่ันแนล 144

112 นาย ดุษิต ผ่องแล อบต.ห้วยทราย(กู้ชีพทรายงาม) 78

113 นาย เดชณรงค์ ส่งแสง มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต 312

114 นาย ต้นข้าว คืนถ่ิน บลูกายเนอร์สซ่ิงโฮม 380

115 นาย ตระการศักด์ิ ถุงแก้ว กู้ชีพ อบต.ไชยสถาน 153

116 นาย ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์ หน่วยกู้ชีพหงส์แดง 359

117 ส.ต.อ. ตุลย์กาญจน์ กายดีสุด มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) จังหวัดระยอง 139

118 นาย ไตรรัตน์ เขียวดี โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 338

119 นาย ทรงวิทย์ ยอยย้ิม มูลนิธิประสาทบุญสถาน 203

120 นาง ทวินันท์ ฉัตรจอหอ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 279

121 นาย ทศพล ฟักประไพ สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูนนทบุรี 326

122 นางสาว ทัตยา ผิวหอม โรงพยาบาลศีขรภูมิ 379

123 นาย ทัศนัย ยืนยงค์ อบต.หูกวาง 432

124 นางสาว ทิพวรรณ เรืองชูพงศ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 401

125 นาย ทีฆพัฒน์ วรรณวิสุทธ์ิ  โรงพยาบาลสมุทรสาคร 429

126 นาย ธนกฤต จินดาภัทร์ โรงพยาบาล สต.อ่างขาง 42

127 นาย ธนกฤษณ์ พุฒป่า สมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศล 63

128 นาย ธนเดช กะรัมเดชะ สมาคมนครธรรมคีรี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 106

129 นาย ธนวัฒน์ ด่านมีบุญ สมาคมขนอมผดุงธรรม 358.1

130 นาย ธนวัฒน์ บุตรวงค์ มูลนิธิร่มไทร ศูนย์จังหวัดปทุมธานี 21

131 นาย ธนวัฒน์ มัณฑุกานนท์ หน่วยกู้ชีพกูบแดง 65

132 นาย ธนศักด์ิ โสระธนะศักด์ิ ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยเต็กก่า จีเม่งเกาะระนอง 267

133 นาย ธนัช มณฑาทิพย์ เทศบาลต าบลเมืองเก่า 399

134 นาย ธนาวุฒิ บ ารุงศรี ชมรมกู้ภัยพยุหะคีรี 182

135 นาย ธนินท์ธร ต้ังวิริยโรจน์กุล เฟิร์สเวสเทอร์น 454

136 นาย ธรา หงษ์ขจร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง 28

137 นาย ธวัช เหล่าวงค์โคตร โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 43

138 นาย ธวัชชัย แซ่เตีย โรงพยาบลพญาไทศรีราชา 8

139 นาย ธวัฒน์ชัย อรุณรัม มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) 233

140 นางสาว ธวัลรัตน์ ดุรงค์ธรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 9

141 นางสาว ธัญญารัตน์ ใจงาม องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ 435

142 นางสาส ธัญนันท์ สุภาภรณ์ ศีลธรรมสมาคม 186

143 นาง ธัญรัศม์ ปานแดง โรงพยาบาลสัตหีบ กม 10 161

144 นางสาว ธันย กานต์ สุขโข  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 183
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145 นางสาว ธิดาภรณ์ เปล่งอุดมกิจ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 150

146 นาย ธีรเชษฐ์ ปุญญพัฒน์ตรีภพ โรงพยาบาลบางเสาธง 116

147 นาย ธีรเทพ สมร่าง โรงพยาบาลสมุทรปราการ 315

148 ร้อยเอก ธีร์ธวัช สถิรรัตน์ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 44

149 นางสาว ธีรนาฏ ศรีฉันทะมิตร โรงพยาบาลพุทธโสธร 430

150 นาย ธีรพงศ์ เนินวิเชียร สยามรวมใจ จุดเชียงค า 172

151 นาย ธีรพันธ์ เนินวิเชียร สยามระยอง 190

152 นาย ธีรภัทร์ จันทวงศ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 166

153 นาย ธีรภัทร กลมเกล้ียง มูลนิธิร่วมกตัญญู 111

154 นาย ธีระยุทธ หล้าบุญมา เทศบาลต าบลหนองหอย 149

155 นาย ธีระวัฒน์ ทองดี มูลนิธิร่วมกตัญญู 256

156 นาย นคร ศรีใจ กู้ชีพ อบต.บ้านช้าง 266

157 นาย นครินทร์ ทองจันทร์ มูลนิธิเจ้าพ่อตาดานสังขะ 89

158 นางสาว นงคราญ ใจเพียร โรงพยาบาลภูกามยาว 178

159 นางสาว นงลักษณ์ นาคเถ่ือน โรงพยาบาลท่ากระดาน 227

160 นาย นพรุจ งามวรรณกุล สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ 52

161 นางสาว นพวรรณ แสงแก้ว โรงพยาบาลตะก่ัวป่า 468

162 นาย นราวุฒิ หาญเมืองใจ ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติท่ี 1 34

163 นาย นรินทร์ มงกุฎสุวรรณ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ 448

164 นาย นฤชา พยนต์ มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ 321

165 นาง นฤมล ดุกสุขแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 461

166 นางสาว นวลจันทร์ ชวนะรานนท์ โรงพยาบาลลาดยาว 83

167 นางสาว นวินดา พรมรักษา โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก 92

168 นางสาว นัฎพร ภาควิชัย หน่วยกู้ชีพนครสาเกต 263

169 นาย นัทธ์ธีร์ธวัช เข็มสกุล มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ร้องกวาง จ.แพร่ 284

170 นาง นาตยา พิมพ์สุวรรณ โรงพยาบาลแม่วงก์ 58

171 นาย นาท สังข์ลาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระเทียม 141

172 นางสาว นายนพพร ขาวข า ทต.คูขวาง 133

173 นาย นิพนธ์ แซ่ล้ี หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน 459

174 นางสาว นิรดา วินทกรนุกูล เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม (กู้ชีพฟ้างาม) 77

175 นาย นิรุตติ ศรีมาค า โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 98

176 นางสาว นิลประภา อินทร์ตา องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแวน 407

177 ว่าท่ี ร.อ. บัณฑิต เสกน าโชค โรงพยาบาลเลิดสิน 168

178 นาย บุญชู สาหร่าย กู้ชีพ อบต. หนองพลับ 317

179 นาย บุญโชค โสภา โรงพยาบาลท่าตูม 60

180 นางสาว บุญธิดา ไชยราชา เทศบาลต าบลแม่ปูคา 33
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181 นาย บุญฤทธ์ิ ค าทิพย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 124

182 นาย บุญสืบ ภักตรา เทศบาลต าบลจอมทอง 394

183 นาย บุญเสริม ศุภศรี มูลนิธิร่วมกตัญญู 426

184 นาง บุญโฮม บุญโต โรงพยาบาลส าโรงทาบ 15

185 นาง บุปผา ไตรวุฒานนท์ โรงพยาบาลเกาะสีชัง 196

186 นางสาว บุษบง อุฬารกุล โรงพยาบาลระนอง 362

187 นาย ปฎิพัทธ์ อินทร์แก้ว มูลนิธิการกุศลอ่าวลึก 441

188 นาย ปฏิพันธ์ ย้ิมสมบูรณ์ สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูนนทบุรี 327

189 นาย ปรเมษฐ ทองกันทา มูลนิธิสยามรวมใจ จุดเมืองพะเยา 202

190 ว่าท่ี ร.อ. ประกฤตศิลป์ บุญศรี สมาคมกู้ภัยสว่างร่วมใจยโสธร 275

191 นาย ประดิษฐ ต๊ะทา มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน 169

192 นาย ประทีป ศรีรักษ์ สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ 236

193 นาย ประยุทธ คุณมี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 180

194 นาย ประยุทธ สุขอุ้ม หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 160

195 นาย ปรัญชัย นามใจ กู้ภัยร่มโพธ์ิ พะเยา 140

196 นาง ปราณี พุทธรักษา เทศบาลเมืองนครปฐม 377

197 นาย ปริญญา เทียนวิบูลย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 145.2

198 นาย ปริวรรต นามแก้ว โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 91

199 นาย ปรีชา จ าเนียรกาล พุทธสมาคมเพียวเย้ียงไท้ ศรีราชา 125

200 นาย ปรีชา มะโนยศ โรงพยาบาลเทิง 238

201 นาย ปรีชา เลิศกระจ่างจินดา สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญเพชรบูรณ์ 243

202 นางสาว ปวริศา ศิริมาลัย โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 75

203 นาย ปองพล บัวพาเจริญ สมาคมอัศวินบูรพารวมใจการกุศล จ.ชลบุรี 408

204 นางสาว ปัญญาพร ทองสงฆ์ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 173

205 นาย ปัณณวัฒน์ ขิมทอง อบต.นอกเมือง 100

206 นางสาว ปาณิสรา แสงสังข์ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช 363

207 นาย ปิติพงษ์ มีจันโท มูลนิธิประสาทบุญสถาน 204

208 นางสาว ปิยนุช พาณิชย์พิศาล มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ 219

209 นาย ปิยพงษ์ ไชยชนะ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 388

210 นาง ปิยอร รัตนจันทร์ โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 367

211 นาย ปิยะ ฟองศรัณย์ เทศบาลนครนนทบุรี 436

212 นาง ปิยะพร โชคเหรียญสุขชัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 231

213 นาย ปิยะพล อนุสรณ์พานิช มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน 364

214 นาย ปิยะลักษณ์ ถ่ินแก้ว มูลนิธิร่วมกตัญญู 205

215 นางสาว ปิยาภัสร์ จันทร์เย่ียม อบต.ห้วยทราย(กู้ชีพทรายงาม) 76

216 นาย ปุญญพัฒน์ กาญจณาภา สมาคมกู้ภัยประชาราษฎร์พิทักษ์ชีพ "น่าน" 319
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217 นาง ปุณยาพร แสนศรีจันทร์ มูลนิธิสามัคคีท่งเซียเซ่ียงต๊ึง 372

218 นาย เปรมรวิทย์ เสนาฤทธ์ิ เทศบาลต าบลหนองผ้ึง 112

219 นางสาว เปรมฤดี แสนกล้า องค์การบริการบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 109

220 นางสาว ไปรมาศ รองหานาม โรงพยาบาลขอนแก่น 253

221 นาย พงศ์สวัสด์ิ สุวรรณนาวา มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน 294

222 นาย พงษ์ดนัย เทพวนิลกร มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน 7

223 นาย พงษ์พัฒน์ อาดนนท์ลา อุทยานแห่งภูซาง 25

224 นางสาว พจนา พวงธรรม โรงพยาบาลสามโคก 110

225 นางสาว พชรมาศ เพชรมาตย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 179

226 นางสาว พนิดา สุภาสูรย์ องค์การบิหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 409

227 นางสาว พนิดา  คะชา ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการโรงพยาบาลชลบุรี 241

228 นาย พยนต์ ดวงทิพย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 27

229 นาย พยุงศักด์ิ ชัยมูล มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ อ าเภอเซกา 86

230 นาย พรชัย สุนทรเวชพงษ์ มูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง 11

231 นางสาว พรทิพย์ แพงเจริญ โรงพยาบาลชุมพลบุรี 350

232 นาย พรเทพ ชวลิตนิธิกุล หน่วยกู้ชีพนครสาเกต 148

233 นาย พรพิพัฒน์ หิรัญค า มูลนิธิร่วมกตัญญู 259

234 นาย พรศักด์ิ ค าแก้ว ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 393

235 นาย พลกฤษณ์ รากทอง มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต 176

236 นาย พลากร ค าม่ัน โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา 237

237 นางสาว พวงทอง โสวัตร หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลสาวะถี 287

238 นางสาว พสุวดี เพ็ชรประดับ โรงพยาบาลกะพ้อ 470

239 นางสาว พัชรณิชา ด่วนเดิน โรงพยาบาลเกาะสมุย 349

240 นางสาว พัชรินทร์ ใจยะ โรงพยาบาลกลาง 36

241 นางสาว พัชรินทร์ แพงศรี สมาคมกู้ชีพ กู้ภัยชนแดนสงเคราะห์ 298

242 นางสาว พัชรินทร์ สุขสมบัติ อบต.พันท้ายนรสิงห์ 383

243 นาย พัฒน์รพี กีรติพีรพงศ์ เทศบาลต าบลจอมทอง 229

244 นาย พันธ์ศักด์ิ เต็มพันธ์ สมาคมกู้ภัยกลางพิทักษ์ชีพ 195

245 นางสาว พิชชาอร แพงสอน โรงพยาบาลวิหารแดง 423

246 นางสาว พิชญาภรณ์ รุ่งแสงทอง หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา 277

247 นาย พิเชษฐ์ ฉายะยันต์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 386

248 นาย พิทักษ์กรณ์ ชุมนุมราษฎร์ สมาคมกู้ภัยเทพารักษ์เซกา 113

249 นางสาว พิมลพร กมลศรี กู้ชีพโรงพยาบาลศรีสะเกษ 235

250 สิบเอกหญิง พิมลศิริ ล้ าเลิศกิตตินนท์ โรงพยาบาลวิภาราม 304

251 นางสาว พิราวรรณ ปัดภัย โรงพยาบาลศรีณรงค์ 47

252 นาย พีรกาญจน์ สุวรรณพงษ์ โรงพยาบาลวังโป่ง 344
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253 นาย พีรวัฒน์ โสภา องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา 61

254 นางสาว พุทธิพร แพรกสมุทร โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี 239

255 นาง เพ็ญจันทร์ สังขะภักดี กู้ชีพปราณบุรี 45

256 นาย ไพฑูรย์ ฉิมคีรี สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถาน ศรีราชา 93

257 นาย ไพโรจน์ กาญจนประภาส หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ 184

258 นาง ภัคนิตย์ สาท า เทศบาลต าบลหนองจ๊อม 64

259 นาย ภัคพง รบมีชัย เทศบาลต าบลบ้านเพ 278

260 นาย ภัทรพล เครือยะ สยามรวมใจเมืองพะเยา 331

261 นางสาว ภัทรภร แป้นมณฑา มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) กรุงเทพ 265

262 นาย ภัสพร จีนกระจัน กู้ชีพเขาใหญ่ เทศบาลเมืองกะทู้ 398

263 นาง ภัสรา วงษ์ชอบพอ เทศบาลเมืองสามควายเผือก 258

264 นาย ภาคภูมิ รังแก้ว หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกูบแดง 50

265 นาย ภาวิณ จันทร์กล้า มูลนิธิกู้ภัยอรัญประเทศ 325

266 นาย ภาสกร สุจินพรัหม สมาคมวีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ 157

267 นาย ภูกิจ อภิโชคธนานนท์ สมาคมสว่างชุมแสงธรรมสถาน นครสวรรค์ 214

268 นาย ภูดิศ สายธนู กู้ชีพหลักเมืองกันทรารมย์ 373

269 นาย ภูเบศ พลอยสวัสด์ิ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 395

270 นาย ภูวดิท รัตนผล มูลนิธิร่วมกตัญญูนครปฐม 348

271 นาย มงคล จ๊อกกว้ี อบต. อ่าวน้อย 32

272 นาย มงคล อ่ิมสะอาด โรงพยาบาลพรหมพิราม 88

273 นาย มนตรี มีอุดร มูลนิธิประสาทบุญสถาน 209

274 นาย มนัสชัย แก้วก๋องมา โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนช่ันแนล 156

275 ว่าท่ีร้อยตรี มนัสชัย สุขศรี องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป๋าหวาย 37

276 นางสาว มะลิวัลย์ ผลทับทิม หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 35

277 นาง มัลลิกา วันงามวิเศษ โรงพยาบาลพิสัยเวช 438

278 นาย มานะพงค์ ทูมามาค สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานี 132

279 นาย มานิตย์ หม่ันดี เทศบาลต าบลกันตวจระมวล 343

280 นาง มาลินี กุลานุวัตร โรงพยาบาลพยุหะคีรี 81

281 นาย ยงยุทธ ไชยวรรณ เทศบาลต าบลนาอ้อ 433

282 นาย ยศสุพงศ์ รุทโชติ โรงพยาบาลยโสธร 181

283 นาย ยุทธกรานต์ ชินโสตร โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 392

284 นาง ยุพิน วงศ์เทพนิวัติ โรงพยาบาลตาคลี 175

285 นางสาว ยุวลักษณ์ บุตรศรี โรงพยาบาลเชียงค า 370

286 นางสาว เยาวพา ศิริปการ โรงพยายาลธรรมศาสตร์ 332

287 นางสาว รวิรัชต์ นพพันธ์ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 347

288 นางสาว รังสินี เบ็ญจวงศ์ โรงพยาบาลมหาชัย 2 458
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289 นาย รัชดา สุริยะ หน่วยกู้ชีพหนิงเมธี 199

290 นางสาว รัชนีกร ภาส าราญ เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล 49

291 นาย รัฐธิพงศ์ จรัสปิติพัฒน์ อบต.หนองกร่าง 54

292 นางสาว รัดดา ศิริมุณี โรงพยาบาลพนัสนิคม 216

293 นาง รัตนินทร์ ภูมิวิเศษ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 467

294 นาง ราชรุจิ จินดาสวัสด์ิ เทศบาลนครแหลมฉบัง 70

295 นาย ราเมศร์ ไพสีขาว โรงพยาบาลขอนแก่น 127

296 นางสาว รินทร์ลภัส ปริพัฒน์พานิช มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรจังหวัดปทุมธานี 226

297 นางสาว รุจิรดา  มีกุศล โรงพยาบาลสังขะ 274

298 นางสาว เรณู บุญล้อม กู้ชีพโรงพยาบาลหนองแค 22

299 นาย ฤทธิเกียรติ แจ่มใส มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ ส่วนแยก อ าเภอร้องกวาง 280

300 นาย ลอน บุญละออง กู้ชีพแจนแวน 20

301 นางสาว ลักขณา วัฒโน โรงพยาบาลนครปฐม 268

302 นางสาว ลัดดาวัลย์ เกียรติคุณวงศ์ โรงพยาบาลชุมแพ 48

303 นาย ล าดวน ยวนจิต กู้ชีพ อบต.อาโพน 108

304 นางสาว วงค์เดือน อุดมค า กู้ชีพเทศบาลต าบลเมืองแก 16

305 นาย วงเวียน สุทธิพันธ์ โรงพยาบาลบัวเชด 104

306 นาย วชิระ จินประพัฒน์ ร่วมกตัญญู นนทบุรี 324

307 นาย วชิระ ยืนยง หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบัวเชด 254

308 นาง วชิราภรณ์ สัจจาธรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี 384

309 นาง วนิดา อนันตวัฒน์สกุล โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา 187

310 นาย วรชาติ จันทรวงค์ เทศบาลต าบลหนองหล่ม 404

311 นาย วรปรัชญ์ คีตวัฒนานนท์ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี 449

312 นาย วรพงศ์ ศรีอัจฉริยะวณิช โรงพยาบาลแพร่ 446

313 นาย วรพจน์ เมืองเกิด มูลนิธิกู้ภัยอ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 13

314 นาย วรรณะ เฉยเจริญ พุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน บ้านทุ่งเหียง 170

315 นาง วรรณา สินชลสิทธ์ิ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ 340

316 นาย วรวุฒิ เฟ็นด้ี มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร 134

317 นางสาว วรัญญา ทิมทอง โรงพยาบาลพุทธโสธร 167

318 นาย วรานนท์ ช้างพุ่ม เทศบาลต าบลบ้านบางม่วง 411

319 นาง วรินร าไพ ค าอ้าย โรงพยาบาลเมืองเลยราม 96

320 พันจ่าเอกหญิง วริศรา สมพันธ์ อบต.บ้านไทร 353

321 นางสาว วไลพร ธีระศานต์ โรงพยาบาลเอกชัย (เอกชัยการแพทย์ จ ากัด) 352

322 นาย วสันต์ สัจจพจน์โสภณ โรงพยาบาลเดอะซีพลัส สมุทรปราการ 97

323 ว่าท่ี ร.ต. วสันต์ สุดาจันทร์ มูลนิธิสว่างส าเร็จเชียงใหม่ 215

324 นาย วัชระ อัมรนันท์ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 288
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325 นาย วัชรา หม้ันทยา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 10

326 นางสาว วันนา เจริญชีพ มูลนิธิเพชรเกษมอ านาจเจริญ 129

327 นาย วัลลภ เขียวไทร กู้ชีพอบต.บ้านแร่ 165

328 นาย วาทิต สุขเจริญ มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)จังหวัดระยอง 120

329 นาย วาทิน วงศ์ดีย่ิง เทศบาลเมืองสามควายเผือก 291

330 นางสาว วาสนา จันทาฤทธ์ิ หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 103

331 นาย วิชัย พฤทธ์ิสรวิศ ศูนย์กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรปราการ 162

332 นาย วิทยา ม่วงสุข มูลนิธิประสาทบุญสถาน 200

333 นาย วินัย สิงห์ยาม องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 72

334 นาย วินิจ อินทร์ศิริ อบต.หนองไข่น้ า 137

335 นาวาตรีหญิง วิมล มากขุนทด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 271

336 นาย วิรัช กมลแสงมณี มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ล านารายณ์ พ้งไล้16 191.1

337 นาย วิรัช พะสุรักษ์ กู้ชีพ โรงพยาบาล สต.เทนมีย์ 102

338 นาย วิรัตน์ กรสิทธิกุล โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา 418

339 นาย วิโรจน์ สมบัติถาวรกุล โรงพยาบาลบางคล้า 154

340 นาย วิโรจน์ สุริยา สมาคมกู้ภัยงาว 337

341 นางสาว วิไลวรรณ อดิศรสิรธีร์กุล เทศบาลนครแหลมฉบัง 68

342 นาย วิษณุ เกตุรุน โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 469

343 นาย วิษณุ ประดิษฐศิลป์ อบต.ตะกาดเง้า 143

344 นางสาว วีณา ศิวะกุลรังสรรค์ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 247

345 นาง วีณา  บุญรังศรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 138

346 นาย วีรชัย ช านาญรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 185

347 ว่าท่ีร้อยตรี วีรยุทธ กล่ินบุบผา เทศบาลต าบลเนินกุ่ม 293

348 นาย วีระพงค์ วิเชียร โรงพยาบาลบ้านตามขุน 419

349 ส.อ. วีระพล สน่ันก้อง หน่วยกู้ชีพนครสาเกต 240

350 นางสาว วีริยา พวงนาค องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง 336

351 นาย แวกอซี ปะกียา โรงพยาบาลหนองจิก 450

352 นาง ศกลวรรณ อารีบุหงา โรงพยาบาลยะหา 342

353 นาย ศรราม  ยศธิ สยามรวมใจ 333

354 นาย ศรานินทร์ แซ่ปัก หน่วยกู้ภัยต ารวจทางหลวงขอนแก่น 328

355 นาย ศราวุธ โชติวรรณ ร่วมกตัญญูพุเตย 188

356 นางสาว ศรินยา พยัคฆภาพ โรงพยาบาลมโนรมย์ 375

357 นางสาว ศรีวรรณา มานะทิวสน โรงพยาบาลพุทธโสธร 242

358 นางสาว ศศิธร หนูดี หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองทุ่งสง 462

359 นางสาว ศศิมาภรณ์ ชนะวงศ์ มูลนิธิสว่างพรกุศล 136

360 นางสาว ศาตพร ภูมิโคกรักษ์ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ 220
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361 นาย ศิรายุทธ บัวสิงค า โรงพยาบาลแหลมฉบัง 415

362 นาง ศิริพร จิระสถาวร โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 264

363 นางสาว ศิริพร เช่ือมวราศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลบ่อพลับ 366

364 นาง ศิริพร บัวเดช ทต.สันผีเส้ือ 447

365 นาง ศิริพร วงษ์ดนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง 69

366 นาง ศิริรัตน์ ฝึกหัด โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก 457

367 นางสาว ศิริลักษณ์ ธรรมธราธารกุล สหคลินิกบุญรักษ์ 194

368 นางสาว ศิริวรรณ ศรีศักด์ิเพชร โรงพยาบาลเก้าเล้ียว 114

369 นาย ศิริวัฒน์ คันธมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 31

370 นางสาว ศิริโสภา ปินตาแก้ว โรงพยาบาลแม่สอด 425

371 นาย ศิวกร ไชยสาร เทศบาลต าบลท่าจ าปี 210

372 นาย ศิวเทพ เกิดบุญส่ง มูนิธิจตุรธรรมประทีป 147

373 นางสาว ศิวนาฏ พีระเช้ือ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 206

374 นาย ศุภกิตต์ิ เวียนเส้ียว หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 307

375 นาย ศุภชัย เกตุศักด์ิ มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน 387

376 นาย ศุภชัย หวังประสพกลาง สมาคมกู้ภัยท่าตะโก 82

377 นาย ศุภโชค ยอดด าเนิน มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ 270

378 จ่าเอก ศุภณัฐ ปุยะติ องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด 292

379 นางสาว ศุภมาศ ระยับศรี โรงพยาบาลมหาชัย 2 391

380 นาย สกุลวัฒน์ ปานทอง องค์การบริหารส่วนต าบลนานวน 463

381 นางสาว สถาพร นภาคเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ 71

382 พระ สถาพร วนาเจริญธรรม สยามรวมใจเมืองพะเยา 334

383 นาย สมควร พรรณจริต หน่วยกู้ชีพพันท้ายนรสิงห์ 355

384 นาย สมชาย เกาะคู โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 286

385 นาง สมพักตร์ แสงประสาท โรงพยาบาลตาดฟ้า 142

386 นาย สมภพ สอนดอนไพร มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ นครปฐม 297

387 นางสาว สมลักษณ์ ตัญญะวังรัตน์ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 17

388 นาย สรวิศ พาช่ืน หน่วยกู้ชีพ อบต.ตระแสง 6

389 นาง สรีพรรณ นนทมาตย์ โรงพยาบาลภัทร 360

390 นาย สหชาติ อนุกูลกิจ โรงพยาบาลพญาไท 3 255

391 นาย สหพล หอมหวล องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มระวี 55

392 นาย สัญชัย แดงพิทักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะพยาม 358.2

393 นาง สายพิน เกรียงไกร โรงพยาบาลหนองปรือ 105

394 นาย สายัณห์ ดุมเหลือง อบต.ห้วยทราย(กู้ชีพทรายงาม) 79

395 นาย สิทธิลาภ ขุมทอง เทศบาลต าบลกาบเชิง 230

396 นาย สิทธิศักด์ิ ศรีจันทึก อบต.ขนงพระ 101
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397 นาย สินธู เฟ่ืองฟู สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูระยอง 12

398 นางสาว สุกัญญา สารธิยากุล ศูนย์กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรปราการ 73

399 นาย สุขเกษม โคสอน อบต.ตากตก 146

400 นาย สุขสันต์ บุญศรีรัมย์ โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี 223

401 นาย สุชน ใจทน สมาคมกู้ภัยท่าวังทอง 246

402 นาง สุดารัตน์ รัตนไพบูลย์ โรงพยาบาลพนัสนิคม 221

403 นาง สุทธดา บุตรประเสริฐ กู้ชีพ อบจ.หนองคาย 437

404 นาย สุทธิชัย แสงเดือน มูลนิธิคุณธรรมการกุศลบัวใหญ่ "เต็กก่า" จีหลักเกาะ กู้ภัยบัวใหญ่ 330

405 สิบเอก สุทิน ลาภมูล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 320

406 นางสาว สุธางค์รัตน์ ธาดาอักษรณรงค์ สมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยชนแดนสงเคราะห์ 299

407 นางสาว สุธิสา เผือกเดช โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 84

408 นาย สุธี คงเกียรติไพบูลย์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 306

409 พันจ่าเอก สุนทร ชินวงศ์ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์เทศบาลต าบลทุ่งใส 464

410 นาย สุพจน์ บัวทอง งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 269

411 นางสาว สุพิชญา วิฑูรย์พนากุล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 376

412 นาย สุภศิษฎ์ ศรีสุขสมบูรณ์ สมาคมกู้ภัยข่าวภาพพิษณุโลก 374

413 นาย สุภสิทธ์ิ สัจจะ หน่วยกู้ภัยอโสกสมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 245

414 นางสาว สุภัก พรหมบุตร โรงพยาบาลชุมพลบุรี 174

415 นางสาว สุมนา อุทัยธรรมรัตน์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 471

416 นาย สุรชัช ค าอ้าย อุทยานแห่งชาติภูซาง 18

417 นาย สุรเชษฐ์ เรืองฤทธ์ิ สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์ สาขาท่าพล 261

418 นาย สุรวุฒิ ศิริทรัพย์ โรงพยาบาลบางสะพาน 121

419 นาย สุรศักด์ิ จันทวงศ์ สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์สาขาเขาค้อ 260

420 นาย สุริยา บุญตัน มูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถาน 296

421 นางสาว สุรีย์พร ญาศรี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา 207

422 นาง สุรีย์พร พงษ์เนตร โรงพยาบาลดอนพุด 283

423 นางสาว สุรีรัตน์ สีค าม้ือ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 440

424 นางสาว สุวรรณี เดชโคบุตร โรงพยาบาลแก่งคอย 424

425 นาย เสกสรรค์ ชิวปรีชา มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)จังหวัดระยอง 122

426 นาย โสธร ท่ังศรี สมาคมกู้ภัยบางสะพานน้อยกุศลสงเคราะห์ 94

427 นางสาว โสมพรรณ เรือนทิพย์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 257

428 นาง หทัยรัตน์ จันทรพรหมกุล โรงพยาบาลนครพิงค์ 51

429 นาย อดิศักด์ิ บุญเจิม องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิหมากแข้ง 197

430 นาย อดิศักด์ิ พุ่มเกตุแก้ว หน่วยกู้ชีพอบต.บางป่า 412

431 นาย อดิศักด์ิ รุ่งโรจน์ธนกุล มูลนิธิขุนรัตนาวุธ 232

432 นาย อธิป วงศ์มหา มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)จังหวัดระยอง 218
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433 นาย อนุชา อยู่สมบูรณ์ เทศบาลต าบลทับสะแก 455

434 ว่าท่ีร้อยเอก อนุวัฒน์ แก้วปนทอง ศูนย์บริการฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย 117

435 นาย อนุสรณ์ โค่บุญ สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์สาขาวังโป่ง 318

436 นาย อภิรักษ์ ก่อวงศ์พานิชย์ มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)จังหวัดระยอง 164

437 นาย อภิวัฒน์ จันบุดศรี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 290

438 ร.อ. อภิสิทธ์ิ ก.ศรีสุวรรณ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 1

439 นาย อมรเทพ บุตรกตัญญู สสจ.เพชรบุรี 466

440 นางสาว อมรรัตน์ โสภา สมาคมวีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ 57

441 นาง อมรา กล่ินดี โรงพยาบาลล าดวน 382

442 นางสาว อรฉัตร ศิลานุวัฒน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 17 431

443 นาย อรรถพล ปัญญาหลวง สมาคมกู้ภัยท่าวังทอง 234

444 นาย อรรถพล ผลพูล เทศบาลต าบลเกาะขวาง 427

445 นาย อรรถพล เสขะกุล มูลนิธิประธีปศิลาภรณ์ 53

446 นาย อรรนพ โกมลวานิช มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์) 225

447 เรืออากาศเอกหญิง อรวรรณ สายบัวทอง โรงพยาบาลหัวหิน 29

448 นางสาว อรวี ฮวดล้ิม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 301

449 นางสาว อริยา เมตตา เทศบาลต าบลห้วยโพธ์ิ 251

450 นาย อัคคกิตต์ิ จันทรทวีพัฒน์ มูลนิธิเพชรเกษม สาขาท่าสองยาง 295

451 นาย อัจฉริยะ กิจชนม์ เทศบาลต าบลหลักเมือง ราชบุรี 396

452 นางสาว อัญชลี ชอบธรรม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 390

453 นาง อัญชลี ว่องจริงไว โรงพยาบาลทองผาภูมิ 302

454 นางสาว อัญญา ไอยสุวรรณ์ โรงพยาบาลเกาะสมุย 365

455 พ.จ.ท. อัตพงศ์ สมบัติวงค์ กู้ชีพ อบต.อาโพน อ.บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 30

456 นาย อับดุลวาเฮด เหมสงวน หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 309

457 นางสาว อัมพร บัวศรี โรงพยาบาลปทุมเวช 151

458 นางสาว อัมรินทร์ โคตะมะ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 2

459 นาย อาทิตย์ ชุติดาราลักษณ์ หน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลบ้านเพ 276

460 นาย อาทิตย์ โพธิวัฒน์นพคุณ สมาคมวีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ 23

461 นางสาว อาทิตา ดาหาร กู้ชีพกู้ภัยอบต.โพธ์ิหมากแข้ง 198

462 นางสาว อาราดา พ่ึงประสิทธ์ิ มูลนิธิสยามรวมใจ 208

463 นาง อารี อัมรนันท์ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 107

464 นาย อ านาจ ทองจันทร์ มูลนิธิสว่างซาเซ๊ียกงธรรมสถาน 212

465 นาย อ าพล เจริญสุข กู้ชีพ อบต.สลักได 313

466 นาย อิทธิพงษ์ ศรีชะนพ มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ 341

467 นาย อิทธิพล แกล้วกล้า กู้ชีพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมธี 46

468 นางสาว อินทิรา เสนาะเสียง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 80
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469 นาง อิสยาภรณ์ ธีรโชติธนมัย โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 442

470 นาย อิสรพงษ์ สิงห์คะ สมาคมกู้ภัยร่วมแม่ฮ่องสอน 405

471 นาย อุดมศักด์ิ ต้ังชัยสุริยา โรงพยาบาลแพร่ 305

472 นาย อุเทน เทียนทอง อบต.อู่โลก 130

473 นาย อูลูลอัสมิง หะยีฮามะ กู้ชีพนิบง 339

474 นาย เอกพนธ์ บูชาพันธ์ มูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถาน 416

475 นาย เอกสิทธ์ิ เนตรสืบสาย โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาช่ืน 222

476 นางสาว รุจิกาญจน์ พรมเสน โรงพยาบาลร่วมใจรักษ์ 474

477 นาย พลธร บัวแย้ม โรงพยาบาลร่วมใจรักษ์ 475

478 นาย เจนอนันต์ นันทลาภา เจนอนันต์ นันทลาภา 476

หมายเหตุ : ทีมงาน สพฉ. จะน าส่ง Link Zoom ให้ผ่านทางระบบ achat ใน group นบฉ. ในวันท่ี 08.12.65 เวลา 15.00 น.
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