
ลําดับ สาขา คาํนําหนา ชื่อ สกุล จังหวัดสังกัด สังกัดหนวยปฏิบัติการ รุนท่ีเขารับอบรม ปอบรม

1 พฉพ. นาง ณัทชกา ลอยทเมทเซอร กระบ่ี เทศบาลตําบลเหนือคลอง 1 2565

2 พฉพ. นาย จักรพันธ กุศลศิลป กรุงเทพมหานคร มูลนิธิรวมกตัญู 1 2565

3 พฉพ. นาย ยูซุบ อิสลาม กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี 1 2565

4 พฉพ. นาย พงศภรณ ขันธสุขศรี กรุงเทพมหานคร มูลนิธิรวมกตัญู 1 2565

5 พฉพ. วาที่รอยตรี ฐิตินาถ บูสขุ ชลบุรี มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน 1 2565

6 พฉพ. นางสาว รุงอุไรพัณณ เฉยเชือน ชุมพร เทศบาลตําบลชุมโคFR 1 2565

7 พฉพ. นาย พิษณุ จันคํา เชียงราย สมาคมกูภัยอัมรินทรใต เชียงราย 1 2565

8 พฉพ. นาย อรรถพล แสนใจ เชียงราย สมาคมศิริกรณเชียงรายบรรเทาสาธารณภัย 1 2565

9 พฉพ. นาย นิทัศน สมคิด ตราด สมาคมตราดพุทธสงเคราะหจังหวัดตราด 1 2565

10 พฉพ. นาย ทวีป กลัดแกว นครปฐม เทศบาลตําบลธรรมศาลา 1 2565

11 พฉพ. นาง สุชาวดี ชาติกานนท นครปฐม เทศบาลตําบลธรรมศาลา 1 2565

12 พฉพ. นาย ปราโมทย เพชรอําไพ นครปฐม ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 1 2565

13 พฉพ. นาย วาทิน วงศดียิ่ง นครปฐม เทศบาลเมืองสามควายเผอืก 1 2565

14 พฉพ. นางสาว ธัญลักษณ ชมสนิท ปทุมธานี เทศบาลตําบลลําไทร 1 2565

15 พฉพ. นาย สมพร เย็นฉ่ํา ปทุมธานี เทศบาลนครรังสติ 1 2565

16 พฉพ. นาย จตุพร อํ่าจิตร ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต 1 2565

17 พฉพ. นาย บุรชัย คงทวี ปทุมธานี เทศบาลนครรังสติ 1 2565

18 พฉพ. นาย ชัยวัฒน สุนทรธนานุกูล ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต 1 2565

19 พฉพ. นาง สุมาลี อ่ําจิตร ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต 1 2565

20 พฉพ. นางสาว รุงทิวา คงเขียว ปทุมธานี เทศบาลเมืองลาดสวาย 1 2565

21 พฉพ. นางสาว ยุวดี ยุวพรพงศกุล ประจวบคีรีขันธ มูลนิธิเพชรเกษม 1 2565

22 พฉพ. นาย เอกชัย ศรีสุโข ระยอง มูลนิธิสวางพรกุศล 1 2565

23 พฉพ. นางสาว ปวีณา ผงผาย ระยอง มูลนิธิสวางพรกุศล 1 2565

24 พฉพ. นาย ปราจิณ ฟกแกว ราชบุรี โรงพยาบาลเมืองราช 1 2565

รายชื่อผูท่ีเขารับการฝกอบรมเพื่อการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการตามขอบังคับเดิม สูการเปนผูปฏิบัติการ
ตามขอบังคับใหมระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ โรงพยาบาลราชบุรี รุนท่ี ๑ ณ วันท่ี ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
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25 พฉพ. นาย ภิญโญ เขียวมา ราชบุรี 70000-กูชีพสวางราชบุรี 1 2565

26 พฉพ. นาย นพดล ถนอมญาติ ราชบุรี 70000-กูชีพราชานุสรณ 1 2565

27 พฉพ. นาย วาสุเทพ แคโอชา ราชบุรี 70000-กูชีพสวางราชบุรี 1 2565

28 พฉพ. นาย นัฐยุทธ รมโพรีย ราชบุรี 70000-อบต.บานคา 1 2565

29 พฉพ. นางสาว ศศิญากรณ จันเจริญ ราชบุรี 70000-อบต.บานบึง 1 2565

30 พฉพ. นาย ตฤณภัทร เกงนําชัยตระกูล ราชบุรี 70000-กูชีพสวางราชบุรี 1 2565

31 พฉพ. นางสาว อนัญญา เพิ่มทองเผือก ราชบุรี 70000-อบต.หนองพันจันทร 1 2565

32 พฉพ. นางสาว ขนิษฐา เพิ่มทองเผือก ราชบุรี 70000-อบต.หนองพันจันทร 1 2565

33 พฉพ. นาย สมประสงค กรอมเพ็ชร ราชบุรี 70000-กูชีพราชานุสรณ 1 2565

34 พฉพ. นางสาว สุชัญญา นุตวรรณ ราชบุรี 70000-กูชีพประชานุกูล 1 2565

35 พฉพ. นางสาว กินรี จิวะวิไลกาญจน ราชบุรี 70000-อบต.หนองพันจันทร 1 2565

36 พฉพ. นาย สุระ สุขพินิจ ราชบุรี 70000-กูชีพราชานุสรณ 1 2565

37 พฉพ. นาย ชลทิตย ดิษเหมาะ ราชบุรี 70000-อบต.บานบึง 1 2565

38 พฉพ. นางสาว ณฐาพร นุษศิริ ราชบุรี 70000-อบต.บานบึง 1 2565

39 พฉพ. นางสาว ไพลิน ชัยพร ราชบุรี 70000-กูชีพพญาผึ้ง 1 2565

40 พฉพ. นางสาว พรรณี โมราทอง ราชบุรี 70000-กูชีพพญาผึ้ง 1 2565

41 พฉพ. นางสาว เปยมสุข สวุรรณรัตน ราชบุรี 70000-กูชีพพญาผึ้ง 1 2565

42 พฉพ. นาย ศรคีรี บัวแจง ราชบุรี 70000-อบต.หนองพันจันทร 1 2565

43 พฉพ. นางสาว สุนารี มีมาก ราชบุรี 70000-อบต.หนองพันจันทร 1 2565

44 พฉพ. นาย ภูมรินทร นองคนึง ราชบุรี 70000-กูชีพสวางราชบุรี 1 2565

45 พฉพ. นาย สิทธิชัย เอ่ียมขํา ราชบุรี 70000-กูชีพสวางราชบุรี 1 2565

46 พฉพ. นาย นันทสกร นพรัตนวิมล ลพบุรี มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะหลํานารายณฯ (พงไล 16) (รพ.ชัยบาดาล) 1 2565

47 พฉพ. นาย กิตติ รอดสุวรรณ ลพบุรี มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะหลํานารายณฯ (พงไล 16) (รพ.ชัยบาดาล) 1 2565

48 พฉพ. นาย ชัย ไชยธนรัฐ สมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1 2565
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49 พฉพ. นาย นิวัฒน ชอบธรรม สมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1 2565

50 พฉพ. นาย ธีรเทพ สมราง สมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1 2565

51 พฉพ. นางสาว ปณนพร กิจดําเกิงพรรณ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 2 2565

52 พฉพ. นาย ณัฐพล พลับอิน กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2 2565

53 พฉพ. นางสาว สุพัตรา พูลพิทักษ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 2 2565

54 พฉพ. นาย ธนกร ตั้งมั่นทศธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 2 2565

55 พฉพ. นาย ชาญณรงค ดุษฏีรังสีกุล กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 2 2565

56 พฉพ. นาย สุรินทร ทันปรีชา นครปฐม กูชีพปอเต็กตึ๊ง ชานธน นครปฐม 2 2565

57 พฉพ. นาย ศุภชัย นาคสทุธิ นครปฐม กูชีพปอเต็กตึ๊ง ชานธน นครปฐม 2 2565

58 พฉพ. นาย สุรชัย คดีพิศาล นครปฐม กูชีพปอเต็กตึ๊ง ชานธน นครปฐม 2 2565

59 พฉพ. ส.อ. สถาพร คมสารพางค นครปฐม กูชีพปอเต็กตึ๊ง ชานธน นครปฐม 2 2565

60 พฉพ. นาย ณัฐพงศ ประทีปสุขทน นนทบุรี หนวยรถพื้นฐาน รวมกตัญูนนทบุรี 2 2565

61 พฉพ. นาย ทศพล ฟกประไพ นนทบุรี หนวยรถพื้นฐาน รวมกตัญูนนทบุรี 2 2565

62 พฉพ. นาย ศรัณย พานาดี นนทบุรี หนวยรถพื้นฐาน รวมกตัญูนนทบุรี 2 2565

63 พฉพ. นางสาว ยุวารี ไทยสีหราช นนทบุรี หนวยรถพื้นฐาน รวมกตัญูนนทบุรี 2 2565

64 พฉพ. นาย วชิระ จินประพัฒน นนทบุรี หนวยรถพื้นฐาน รวมกตัญูนนทบุรี 2 2565

65 พฉพ. นาย ทยากร ศิลป นนทบุรี เทศบาลเมืองพิมลราช 2 2565

66 พฉพ. นาย กิตติวัฒน ศาสตรมูล นนทบุรี หนวยรถพื้นฐาน รวมกตัญูนนทบุรี 2 2565

67 พฉพ. นาย ณรงคชัย พลอยแสง ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลหนองพลับ 2 2565

68 พฉพ. นาย ภูเบศ วิริยะไพสิฐ ราชบุรี 70000-กูชีพราชานุสรณ 2 2565

69 พฉพ. นางสาว นันทณรัตน พงศพุทธชาติ ราชบุรี 70000-กูชีพสวางราชบุรี 2 2565

70 พฉพ. นาย อุเทน แสงอุทัย ราชบุรี 70000-อบต.ดานทับตะโก 2 2565

71 พฉพ. นาย ธีรศักดิ์ บุตตะ ราชบุรี 70000-กูชีพจอมบึง 2 2565

72 พฉพ. นาย สุรินทร ครบเบญจะ ราชบุรี 70000-กูชีพสวางราชบุรี 2 2565
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73 พฉพ. นาย อนุชา ชานุ ราชบุรี 70000-กูชีพสวางราชบุรี 2 2565

74 พฉพ. นางสาว สุบงกช นุนปลอง ราชบุรี 70000-กูชีพประชานุกูล 2 2565

75 พฉพ. นางสาว จุฑามาศ สุทธิเเสงจันทร ราชบุรี 70000-กูชีพประชานุกูล 2 2565

76 พฉพ. นาย รชต ปติชนกนันท ราชบุรี 70000-กูชีพประชานุกูล 2 2565

77 พฉพ. นางสาว จิราวรรณ สุวรรณเจริญ ราชบุรี 70000-กูชีพประชานุกูล 2 2565

78 พฉพ. นาย รัตนะ ภูทับทิม ราชบุรี 70000-กูชีพราชบุรี 2 2565

79 พฉพ. นาย นฤดม มณีจันทร ราชบุรี 70000-กูชีพประชานุกูล 2 2565

80 พฉพ. นาย มนัสวี กัณหา ราชบุรี 70000-กูชีพราชบุรี 2 2565

81 พฉพ. นาย ณัฐพิพัฒน เรียนชอบ ราชบุรี 70000-กูชีพบางแพ 2 2565

82 พฉพ. นาย ปภาวิน โชติโภคา ราชบุรี โรงพยาบาลเมืองราช 2 2565

83 พฉพ. นาย สุรกานต เย่ียมสวัสดิ์ ราชบุรี 70000-กูชีพประชานุกูล 2 2565

84 พฉพ. นาย อดิศักดิ์ พุมเกตุแกว ราชบุรี 7000-อบต บางปา 2 2565

85 พฉพ. นาย อัจฉริยะ กิจชนม ราชบุรี 7000-อบต บางปา 2 2565

86 พฉพ. นางสาว อัญชลี ศรียาลักษณ ราชบุรี 70000-กูชีพราชานุสรณ 2 2565

87 พฉพ. นางสาว นิภานันทน ศิริรักนาวี ราชบุรี 70000-เทศบาลตําบลปากทอ 2 2565

88 พฉพ. นาย ฐิติชัย นิลออน ราชบุรี 70000-กูชีพราชานุสรณ 2 2565

89 พฉพ. นาย ถวิล คุงลึง ราชบุรี 70000-กูชีพพญาผึ้ง 2 2565

90 พฉพ. นาย นิรันดร เพงไพฑูรย ราชบุรี โรงพยาบาลเมืองราช 2 2565

91 พฉพ. นาย สมเกียรติ นอยพานิช ราชบุรี 70000-กูชีพประชานุกูล 2 2565

92 พฉพ. นาย ไพโรจน สทิธิแสง ราชบุรี 70000-กูชีพราชบุรี 2 2565

93 พฉพ. นาย ไพโรจน พลจันทร ราชบุรี 70000-กูชีพราชบุรี 2 2565

94 พฉพ. นาย รวิน ภูทองคํา ราชบุรี 70000-กูชีพพญาผึ้ง 2 2565

95 พฉพ. นางสาว ณัฐวรรณ อวมกระทุม ราชบุรี 70000-กูชีพราชบุรี 2 2565

96 พฉพ. นาย ชนะชัย ประจวบวัน ราชบุรี 70000-กูชีพพญาผึ้ง 2 2565



ลําดับ สาขา คาํนําหนา ชื่อ สกุล จังหวัดสังกัด สังกัดหนวยปฏิบัติการ รุนท่ีเขารับอบรม ปอบรม

รายชื่อผูท่ีเขารับการฝกอบรมเพื่อการเปลี่ยนผานผูปฏิบัติการตามขอบังคับเดิม สูการเปนผูปฏิบัติการ
ตามขอบังคับใหมระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ โรงพยาบาลราชบุรี รุนท่ี ๑ ณ วันท่ี ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

97 พฉพ. นาย อาทิตย มรรคผล ราชบุรี 70000-กูชีพราชานุสรณ 2 2565

98 พฉพ. นางสาว ธณัญญา สงสกุล สุพรรณบุรี โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 2 2565

99 พฉพ. นาย จักรวาล เกษมะณี อุทัยธานี ชมรมกูชีพ กูภัยอําเภอบานไร 2 2565

100 พฉพ. นาย ธนากร สุระขันธ อุทัยธานี ชมรมกูชีพ กูภัยอําเภอบานไร 2 2565

หมายเหตุ ๑) ผูที่มีรายชื่อใหเขารับการฝกอบรมตามวัน เวลาที่องคกรฝกอบรมกําหนด 

๒) ผูปฏิบัติการสามารถเบิกคาใชจายคาเดินทาง คาที่พัก คาเบ้ียเลี้ยงจากหนวยงานตนสังกัดได


