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๑ 11 81 กระบี่ ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย บญุมี แสวงสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15137 22/10/2565

๒ 11 81 กระบี่ อบต.เมืองลีง นางสาว ฐิติชญา ทองขาว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71747 21/10/2565

๓ 11 81 กระบี่ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. มานะพงศ์ ยุติมิตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72032 21/10/2565

๔ 11 81 กระบี่ - ส.อ. ธนวรรธน์ แดนกระโทก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72052 21/10/2565

๕ 13 10 กรุงเทพมหานคร รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น นาย ประมวล สุขหนา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3774 21/12/2565

๖ 13 10 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลวิภารามพฒันาการ นางสาว ณัฐชา ดาลา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.7443 21/02/2566

๗ 13 10 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลวิภาราม นาย ณัฐพล อยู่สบาย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.7444 21/02/2566

๘ 13 10 กรุงเทพมหานคร ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย สุวิทย์ จันทรเสนา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72131 21/10/2565

๙ 13 10 กรุงเทพมหานคร ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. นรินทร์ ฆ้องกลาง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72054 21/10/2565

๑๐ 13 10 กรุงเทพมหานคร - ส.ท. ภวัต สะระ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72059 21/10/2565

๑๑ 13 10 กรุงเทพมหานคร - ส.ท. นัยสิทธิ ์ วัดฟุ้งเฟื่อง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72060 21/10/2565

๑๒ 13 10 กรุงเทพมหานคร ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ต. ศิรสิทธิ ์ นามมีชัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72062 21/10/2565

๑๓ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย บรรเทงิ เบา้น่วม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.61712 21/03/2565

๑๔ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย สมบติั เกษมศักด์ิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52507 22/11/2565

๑๕ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย กฤษฎา วงศ์รัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.36964 15/08/2565

๑๖ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย สุวัฒน์ เตชสราญสิริกุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.36946 15/08/2565

๑๗ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นางสาว ฐชาภา สระทองล้อม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53952 22/11/2565

๑๘ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย สมโภชน์ แต่เจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54001 22/11/2565

๑๙ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง ว่าที่ ร.อ. เสรี แคล่วคล่อง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54002 22/11/2565

๒๐ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย ศัตราวุธ ไกรพนัธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53996 22/11/2565

๒๑ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นางสาว ศุทธาสินี สนิททรัพย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53967 22/11/2565

๒๒ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย ทรงกลด ไหมง า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54011 22/11/2565

๒๓ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย ปฐันสรณ์ โอ้นุช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48986 24/05/2565

๒๔ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นางสาว กาญจนา ตุดตะเวช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53993 22/11/2565

๒๕ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย สราวุธ บญุโยธา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54010 22/11/2565

๒๖ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย กฤษณะ นิ่มจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53987 22/11/2565

๒๗ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย กิตติพงศ์ ภทัรากรทวีวงศ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54019 22/11/2565

๒๘ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นางสาว มลฤทยั เอมสรรค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53965 22/11/2565

๒๙ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นางสาว กาญจนา ศิวพทิกัษพ์งศ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53969 22/11/2565

๓๐ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย สุเทพ ล้ิมทราบประกอบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53970 22/11/2565

๓๑ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นางสาว ปรียาดา บตุรดา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53997 22/11/2565

๓๒ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย เทพรักษ์ โชติวงศ์วิศาล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54018 22/11/2565

๓๓ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย จตุพร ดียิ่ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53994 22/11/2565

๓๔ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย คณธัช โพธิง์าม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53995 22/11/2565

๓๕ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย ณัฐพงศ์ กิตติรัตนโกวิทย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.39209 22/11/2565

๓๖ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย จุลดิษฐ์ กระเปา๋ทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.33301 22/11/2565

ขอ้มลูรำยชื่อผู้ปฏบิตักิำรที่ไดร้บัอนุมตัปิระกำศนียบตัรจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรฉกุเฉนิกำรแพทย์ ครัง้ที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ตลุำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
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ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๓๗ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาง ปาริชาต เกษมสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52502 22/11/2565

๓๘ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย ฉันทพฒัน์ ทวิทพิย์สกุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.39208 23/11/2565

๓๙ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย สุรยุทธ์ ยุทธศรีมาลา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52495 22/11/2565

๔๐ 13 10 กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย วุฒิภรณ์ อารีวรคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.37622 28/09/2565

๔๑ 13 10 กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการแพทย์ บริษทั ทา่อากาศยานไทย จ ากัด นาย ฉัตรมงคล ประเสริฐกล่ิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.41277 25/01/2566

๔๒ 13 10 กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการแพทย์ บริษทั ทา่อากาศยานไทย จ ากัด นาย พศุตน์ สุขปาน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54468 24/01/2566

๔๓ 5 71 กาญจนบรีุ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. สรกฤษ ทรงฉาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72073 21/10/2565

๔๔ 5 71 กาญจนบรีุ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. วุฒิชัย เต็งเที่ยง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72074 21/10/2565

๔๕ 5 71 กาญจนบรีุ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ. วิเชียร จันทมาศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72075 21/10/2565

๔๖ 7 46 กาฬสินธุ์ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส.ท. กล้าณรงค์ ขันมณี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72069 21/10/2565

๔๗ 7 40 ขอนแก่น รพ.บา้นไผ่ นาย ธีรพฒัน์ วงษสุ์ดตา เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จฉพ.1918 21/12/2567

๔๘ 7 40 ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์ นาย ธนาธิป สุระเสียง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3858 21/12/2565

๔๙ 7 40 ขอนแก่น เทศบาลเมืองบา้นไผ่ นาย ผดุง อ่อนกันหา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3969 25/01/2566

๕๐ 7 40 ขอนแก่น เทศบาลเมืองบา้นไผ่ FR นาย เอกรัตน์ เลิศกิจพภิพกุล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6940 24/01/2566

๕๑ 7 40 ขอนแก่น เทศบาลเมืองบา้นไผ่ FR นาย พรรณารายณ์ โนนทะค าจันทร์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6941 24/01/2566

๕๒ 7 40 ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นาย ประเวศ ทองยุทธ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4023 25/01/2566

๕๓ 7 40 ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นาย วรวุฒิ วรไธสง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3964 25/01/2566

๕๔ 7 40 ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นาย เฉลิมวุฒิ ค าสาแก้ว พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.791 22/02/2566

๕๕ 7 40 ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นาย สุภเชษฐ์ วงษจ์ าลอง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.792 22/02/2566

๕๖ 7 40 ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นาย สิทธิกร ดีแก้ว พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.795 22/02/2566

๕๗ 7 40 ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นาย ส าราญ สนิทนิตย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.796 22/02/2566

๕๘ 7 40 ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น นาย มาโนช ชาแก้ว พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.797 22/02/2566

๕๙ 7 40 ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นาย อธิวัฒน์ ส่งสุข พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.2521 22/02/2566

๖๐ 7 40 ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นาย ภทัปวิน เรียมเพชร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.2522 22/02/2566

๖๑ 8 40 ขอนแก่น ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. นิพนธ์ วรรณศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72034 21/10/2565

๖๒ 8 40 ขอนแก่น สมาคมศาลเจ้าปู-่เจ้าย่าหนองโก (กู้ภยักระนวน) นาย รัตนพงศ์ ธนกุลเจริญพงศ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.39154 26/10/2565

๖๓ 8 40 ขอนแก่น สมาคมศาลเจ้าปู-่เจ้าย่าหนองโก (กู้ภยักระนวน) นาย ธนะพนัธ์ ไสยะวงษา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.39155 26/10/2565

๖๔ 8 40 ขอนแก่น สมาคมศาลเจ้าปู-่เจ้าย่าหนองโก (กู้ภยักระนวน) นาย วนัฐพงษ์ นารอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.39173 26/10/2565

๖๕ 8 40 ขอนแก่น อบต.ซับสมบรูณ์ FR นาย วิฑูรย์ แก้วมูลมุุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47650 22/03/2565

๖๖ 8 40 ขอนแก่น เทศบาลต าบลนาแพง โคกโพธิไ์ชย นาย บญุส่ง ชาติดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47624 22/03/2565

๖๗ 8 40 ขอนแก่น เทศบาลต าบลนาแพง โคกโพธิไ์ชย นาย สุชาติ เขตตรีจักร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47625 22/03/2565

๖๘ 8 40 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย โคกโพธิไ์ชย นาย สุภาพ แวงไชยภมูิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47626 22/03/2565

๖๙ 8 40 ขอนแก่น สมาคมกู้ภยัรวมใจ เขาสวนกวาง นาย ธิติเวธน์ จ าเริญไพบรูย์พล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56862 24/01/2566

๗๐ 8 40 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบา้นผือ นาย อนุชาติ บญุมีโพธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53895 22/11/2565

๗๑ 8 40 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบา้นผือ นาย ทรงเดช เกตละคร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53897 22/11/2565

๗๒ 8 40 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนศิลา นางสาว สุภาวดี ศรีโนนยาง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.55105 24/01/2566

๗๓ 8 40 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนฆ้อง นางสาว สุทธิดา ชาภวูงษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53882 22/11/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 2 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๗๔ 8 40 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนฆ้อง นาง รุ่งฤดี บตุรสีสิงห์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53881 22/11/2565

๗๕ 8 40 ขอนแก่น ทต.โนนสะอาด นาย วิศนุรักษ์ บวัศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53906 22/11/2565

๗๖ 8 40 ขอนแก่น ทต.โนนสะอาด นาย จู ดีศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53905 22/11/2565

๗๗ 8 40 ขอนแก่น รพ.บา้นไผ่ นาย สังวาลย์ อัคฮาต อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56877 24/01/2566

๗๘ 8 40 ขอนแก่น รพ.บา้นไผ่ นาย นรินทร์ เจียมวัฒนาเลิศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25611 24/01/2566

๗๙ 8 40 ขอนแก่น รพ.บา้นไผ่ นาย เชษฐ์ เนตรสมจิตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56876 24/01/2566

๘๐ 8 40 ขอนแก่น รพ.บา้นไผ่ นาย สุวิทย์ พรมที อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56875 24/01/2566

๘๑ 8 40 ขอนแก่น รพ.บา้นไผ่ นาย จิรศักด์ิ เพยีกเพยี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25610 24/01/2566

๘๒ 8 40 ขอนแก่น รพ.บา้นไผ่ นาย ยุทธนา ใบปง้ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56878 24/01/2566

๘๓ 8 40 ขอนแก่น อบต.ปา่ปอ นาย ประเสริฐ ทบัหวัหนอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14265 22/02/2566

๘๔ 8 40 ขอนแก่น อบต.ปา่ปอ นาย สว่าง สิงหสุ์พรรณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14266 22/02/2566

๘๕ 8 40 ขอนแก่น อบต.ปา่ปอ นาย เข็มทอง ดวงโพพมิพ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14268 22/02/2566

๘๖ 8 40 ขอนแก่น อบต.ปา่ปอ นาย ประสาท ท าคาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14267 22/02/2566

๘๗ 8 40 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองเสาเล้า นาง อ าพร อุปมาโท อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47634 22/03/2565

๘๘ 8 40 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนศิลา นาง ศิริรักษ์ ยุพนิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56864 24/01/2566

๘๙ 8 40 ขอนแก่น พทุธญาณสมาคม(เต็กก่า) จีเยี้ยงเกาะ นาย ธนวัฒน์ ถาวรวิริยตระกูล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25625 24/01/2566

๙๐ 8 40 ขอนแก่น พทุธญาณสมาคม(เต็กก่า) จีเยี้ยงเกาะ นาย พทิกัษช์ัย นิทศัน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25617 24/01/2566

๙๑ 8 40 ขอนแก่น พทุธญาณสมาคม(เต็กก่า) จีเยี้ยงเกาะ นาย อิสรพงศ์ ศรีอาจ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25624 24/01/2566

๙๒ 8 40 ขอนแก่น พทุธญาณสมาคม(เต็กก่า) จีเยี้ยงเกาะ นาย ชิราวุธ มาชา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25618 24/01/2566

๙๓ 8 40 ขอนแก่น พทุธญาณสมาคม(เต็กก่า) จีเยี้ยงเกาะ นาย อยุทธยา จันทรมนตรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25613 24/01/2566

๙๔ 8 40 ขอนแก่น พทุธญาณสมาคม(เต็กก่า) จีเยี้ยงเกาะ นาย พงษว์ริษฐ์ ศรีสุวอ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25619 24/01/2566

๙๕ 8 40 ขอนแก่น พทุธญาณสมาคม(เต็กก่า) จีเยี้ยงเกาะ นาย พรีะพฒัน์ ด้วงแพง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25615 24/01/2566

๙๖ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาย จิ๋ว สัตปานนท์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52784 22/11/2565

๙๗ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาย ไพทรูย์ สุทธิวงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52756 22/11/2565

๙๘ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาย ศรวัณ ค าแสนเดช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52783 22/11/2565

๙๙ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาย ชาญ จ าปาสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52747 22/11/2565

๑๐๐ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาย แดง จันทะหอม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52757 22/11/2565

๑๐๑ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาย ธนรรจิต พรมสา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52760 22/11/2565

๑๐๒ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาย วรุฒ พลวัน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52759 22/11/2565

๑๐๓ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาย วันชัย ตุ้ยด้วง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52744 22/11/2565

๑๐๔ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาง บวัลอย ลีปาน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52746 22/11/2565

๑๐๕ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาง ทองม้วน วิรักษา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52754 22/11/2565

๑๐๖ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาง สมพงษ์ อ่อนทา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52755 22/11/2565

๑๐๗ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นางสาว บญุเลิศ รัตนะศรีทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52748 22/11/2565

๑๐๘ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาง สุบรร ชัยมุงคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52750 22/11/2565

๑๐๙ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาง ล าดวน สาระค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52751 22/11/2565

๑๑๐ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาง เดือนเพญ็ สังโวลี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52752 22/11/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 3 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๑๑ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นางสาว มนูญ เจ็กศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52753 22/11/2565

๑๑๒ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาง เคือวรรณ์ สัตปานนท์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52782 22/11/2565

๑๑๓ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนองแวง นาง ทองฮู้ คนบญุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52745 22/11/2565

๑๑๔ 8 40 ขอนแก่น อบต.โนนฆ้อง ต.โนนฆ้อง อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น นาย ธนากร วงศ์ปญัญา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.44412 21/09/2564

๑๑๕ 8 40 ขอนแก่น อบต.บา้นลาน นาย พภิพ เหล่าค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14305 24/01/2566

๑๑๖ 8 40 ขอนแก่น อบต.บา้นลาน นาย สมถวิล เค้าแคน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14306 24/01/2566

๑๑๗ 8 40 ขอนแก่น อบต.บา้นลาน นาย สรรเพชญ โพธิผล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14312 24/01/2566

๑๑๘ 8 40 ขอนแก่น อบต.บา้นลาน นาย อภสิิทธิ์ ททีา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14301 24/01/2566

๑๑๙ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนิต้ัง นาย อุลัย สันเสนาะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56894 24/01/2566

๑๒๐ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนิต้ัง นาย บญุชู ณะวงษว์ิเศษ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56892 24/01/2566

๑๒๑ 8 40 ขอนแก่น อบต.หนิต้ัง นาย ปรีชา บญุทาทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56893 24/01/2566

๑๒๒ 8 40 ขอนแก่น อบต.ปา่ปอ นาย บญุมี สมีกลาง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.40784 25/01/2566

๑๒๓ 8 40 ขอนแก่น เทศบาลเมืองบา้นไผ่ FR นาย นุกุล สิมสา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56850 24/01/2566

๑๒๔ 8 40 ขอนแก่น อบต.เมืองเพยี นาย อนันต์ เทศน้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25609 22/02/2566

๑๒๕ 8 40 ขอนแก่น อบต.เมืองเพยี นาย สมบติั หล้าดวงดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25607 22/02/2566

๑๒๖ 8 40 ขอนแก่น อบต.เมืองเพยี นาย ประยูร โคตชาดา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25606 22/02/2566

๑๒๗ 8 40 ขอนแก่น อบต.ลอมคอม นาย วิชาญชัย นันทะสอน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.33743 22/02/2566

๑๒๘ 8 40 ขอนแก่น อบต.ลอมคอม นาย สายันต์ ทาซ้าย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.33727 22/02/2566

๑๒๙ 8 40 ขอนแก่น อบต.ลอมคอม นาย บวัลี สงแสนผาง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.33734 22/02/2566

๑๓๐ 8 40 ขอนแก่น อบต.เพก็ใหญ่ นาย เสริมศักด์ิ ประเสริฐ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25661 22/02/2566

๑๓๑ 8 40 ขอนแก่น อบต.ลอมคอม นาย บรรณ์เทงิ เพง็พร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.33725 22/02/2566

๑๓๒ 8 40 ขอนแก่น สมาคมกู้ภยัรวมใจ เขาสวนกวาง นาย ณัฐภทัร ตาดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.13122 22/02/2566

๑๓๓ 8 40 ขอนแก่น ทต.โนนศิลา นาง สมพนัธ์ อาชนะชัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.13863 24/01/2566

๑๓๔ 8 40 ขอนแก่น ทต.โนนศิลา นาย ชยพล วงษพ์งษค์ า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56865 24/01/2566

๑๓๕ 8 40 ขอนแก่น ทต.โนนศิลา นาย บรรจงรัก หล้าลุน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.13860 22/02/2566

๑๓๖ 6 24 ฉะเชิงเทรา อบต.ทุ่งพระยา นาย มารุตพงษ ์ บ าเรอจิต อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.45201 22/10/2565

๑๓๗ 6 24 ฉะเชิงเทรา - นาย ปรัชญา จูจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.32061 22/10/2565

๑๓๘ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.ราชสาส์น นาง วรัชยา วงก าภู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71986 21/10/2565

๑๓๙ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.ราชสาส์น นาย สุชาติ เฉลิมฉัตร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71987 21/10/2565

๑๔๐ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.บา้นโพธิ์ นาย พศวัต พสัดุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71988 21/10/2565

๑๔๑ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.บา้นโพธิ์ นาย นรินทร์ ช่วงโชติ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71989 21/10/2565

๑๔๒ 6 24 ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลบางปะกง นาย อิทธิพล สอนมั่ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71990 21/10/2565

๑๔๓ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.บา้นโพธิ์ นาย มนัส สีทนิัน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71991 21/10/2565

๑๔๔ 6 24 ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลบางปะกง นาย สุโรจ พรหมเจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71992 21/10/2565

๑๔๕ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.พนมสารคาม นาย ขจร จูมบาล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71993 21/10/2565

๑๔๖ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.พนมสารคาม นางสาว สุรัสวดี สิงหคู่์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71994 21/10/2565

๑๔๗ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.พนมสารคาม นาย ศรัณย์ภทัร บญุเถื่อน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71995 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 4 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๔๘ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.จุฬารัตน์11 นาย คันฑามาส ชูเมือง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71996 21/10/2565

๑๔๙ 6 24 ฉะเชิงเทรา รวมแพทย์ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง นาย วิชิต ทรงงาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71997 21/10/2565

๑๕๐ 6 24 ฉะเชิงเทรา รวมแพทย์ฉะเชิงเทราโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง นาย นิรันดร์ วงศ์สุรีย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71998 21/10/2565

๑๕๑ 6 24 ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลคลองเขื่อน นาง อรวัลย์ ใหม่ผ้ึง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71999 21/10/2565

๑๕๒ 6 24 ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลคลองเขื่อน นางสาว ปวีณา ราษี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72000 21/10/2565

๑๕๓ 6 24 ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภยัพนมสารคาม(ทา่ตะเกียบ) นาย กษมนณฏฐ์ พฤกษา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72001 21/10/2565

๑๕๔ 6 24 ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภยัพนมสารคาม(ทา่ตะเกียบ) นาย ศุภวิชญ์ นิลโต อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72002 21/10/2565

๑๕๕ 6 24 ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภยัพนมสารคาม(ทา่ตะเกียบ) นาย ทรงวุฒิ พุ่มเกษม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72003 21/10/2565

๑๕๖ 6 24 ฉะเชิงเทรา อบต.ทุ่งพระยา นาย วรกิตติ เกิดนุช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72004 21/10/2565

๑๕๗ 6 24 ฉะเชิงเทรา อบต.ทุ่งพระยา นางสาว สุทนิา จากแสงสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72005 21/10/2565

๑๕๘ 6 24 ฉะเชิงเทรา อบต.ทุ่งพระยา นาย วิสูตร มนต์วิเศษ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72006 21/10/2565

๑๕๙ 6 24 ฉะเชิงเทรา อบต.ทุ่งพระยา นาย วิรุฬ จันทะจร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72007 21/10/2565

๑๖๐ 6 24 ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภยัพนมสารคาม(สนามชัยเขต) นาย เอกพล เรือนพศิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72008 21/10/2565

๑๖๑ 6 24 ฉะเชิงเทรา อบต.ทา่กระดาน นาย กิตติคุณ อนุจร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72009 21/10/2565

๑๖๒ 6 24 ฉะเชิงเทรา อบต.ทา่กระดาน นางสาว นิตยา อักขระ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72010 21/10/2565

๑๖๓ 6 24 ฉะเชิงเทรา อบต.ทา่กระดาน นาย อนันต์ กิ้มสุวรรณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72011 21/10/2565

๑๖๔ 6 24 ฉะเชิงเทรา อบต.ทา่กระดาน นางสาว พรนภา ยีรัมย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72012 21/10/2565

๑๖๕ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.จุฬารัตน์11 นาย อุเทน สาดทา่ช้าง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72013 21/10/2565

๑๖๖ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.แปลงยาว นาย ศุภราช คูค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72014 21/10/2565

๑๖๗ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.แปลงยาว นาย ปยิะวุฒิ ศิริยานต์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72015 21/10/2565

๑๖๘ 6 24 ฉะเชิงเทรา รพ.แปลงยาว นางสาว กิตติยา ทา่ช้าง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72016 21/10/2565

๑๖๙ 6 24 ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภยัฉะเชิงเทรา(บางคล้า) นาง ดวงพร ตันติกุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72017 21/10/2565

๑๗๐ 6 24 ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภยัฉะเชิงเทรา(บางคล้า) นาย พสิิฐ สิงโตเจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72018 21/10/2565

๑๗๑ 6 24 ฉะเชิงเทรา อบต.เสม็ดใต้ นาย ธีรัตน์ บญุบ ารุง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72019 21/10/2565

๑๗๒ 6 24 ฉะเชิงเทรา อบต.เสม็ดใต้ นางสาว พรรณวิสา จันทร์ปรุง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72020 21/10/2565

๑๗๓ 6 24 ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา นางสาว รวิ เพทายรัตนา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72021 21/10/2565

๑๗๔ 6 24 ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา นาย ประกิต งามบญุแถม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72022 21/10/2565

๑๗๕ 6 24 ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภยัพนม นางสาว ธัญญาเรศ รักณรงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72023 21/10/2565

๑๗๖ 6 24 ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภยัพนมสารคาม(แปลงยาว) นาย จิรวัฒน์ ทองประเสริฐ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72024 21/10/2565

๑๗๗ 6 24 ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภยัพนม นาย ปรีชา น้อยผล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72025 21/10/2565

๑๗๘ 6 24 ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภยัพนมสารคาม(แปลงยาว) นาย ธนัท ศรีแจ้ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72027 21/10/2565

๑๗๙ 6 24 ฉะเชิงเทรา - นาย จตุภมูิ โขมศิริ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72028 21/10/2565

๑๘๐ 6 24 ฉะเชิงเทรา หน่วยกู้ภยัพนม นาย ณัฐพล เข็มมาลัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72029 21/10/2565

๑๘๑ 6 20 ชลบรีุ รพ.พญาไทศรีราชา นาย สัมภาส สบายดี พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.487 22/02/2566

๑๘๒ 6 20 ชลบรีุ รพ.พญาไทศรีราชา นาย สนธยา ดวงเสนาะ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4907 22/06/2566

๑๘๓ 6 20 ชลบรีุ รพ.พญาไทศรีราชา นาย พงศ์พลิน อุทธิยา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4763 25/05/2566

๑๘๔ 6 20 ชลบรีุ พทุธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน นาย โชติวุฒิ เชี่ยวชาญ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4250 25/01/2566

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 5 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๘๕ 6 20 ชลบรีุ พทุธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน นาย ขวัญชัย ขจัดภยั พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4251 25/01/2566

๑๘๖ 6 20 ชลบรีุ พทุธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน นาย วัชชิรา เชื้อวงษ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4252 25/01/2566

๑๘๗ 6 20 ชลบรีุ พทุธสมาคมสว่างเหตุบา้นทุ่งเหยีง นางสาว นิภาพรรณ โปปญัจมะกุล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4253 25/01/2566

๑๘๘ 6 20 ชลบรีุ พทุธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน นาย ธนภทัร รุ่งแสงภาณุมาศ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4256 25/01/2566

๑๘๙ 6 20 ชลบรีุ ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย เฉลิมชัย ชูคันหอม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72135 21/10/2565

๑๙๐ 6 20 ชลบรีุ ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย สมชาย ดวงจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71982 21/10/2565

๑๙๑ 6 20 ชลบรีุ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส.อ. กัมพล นุ่มเจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72091 21/10/2565

๑๙๒ 6 20 ชลบรีุ โรงพยาบาลพนัสนิคม นาย อุทยั วัฒนะชัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57060 24/01/2566

๑๙๓ 6 20 ชลบรีุ โรงพยาบาลบางละมุง นางสาว เบญจภรณ์ จันทร์รัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57055 24/01/2566

๑๙๔ 6 20 ชลบรีุ โรงพยาบาลบางละมุง นาย ไพรพ จันทรา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57053 24/01/2566

๑๙๕ 6 20 ชลบรีุ โรงพยาบาลบางละมุง นาย มานพ พรมชาติ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57051 24/01/2566

๑๙๖ 6 20 ชลบรีุ โรงพยาบาลบางละมุง นาย ธีระวิทย์ นิยมพล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57049 24/01/2566

๑๙๗ 6 20 ชลบรีุ โรงพยาบาลบางละมุง นาย สุรศักด์ิ บตุตะคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57050 24/01/2566

๑๙๘ 6 20 ชลบรีุ โรงพยาบาลบางละมุง นาย นิเวศน์ สีหเนตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57052 24/01/2566

๑๙๙ 6 20 ชลบรีุ โรงพยาบาลบางละมุง นาย นิรุตน์ เขียวมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57054 24/01/2566

๒๐๐ 6 20 ชลบรีุ โรงพยาบาลบางละมุง นาย สถิตย์ ทวีสด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57047 24/01/2566

๒๐๑ 6 20 ชลบรีุ โรงพยาบาลบางละมุง นาย ปยิวัฒน์ พมิพส์วรรค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57048 24/01/2566

๒๐๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ศิริราช สิงหเ์รือง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15062 22/02/2566

๒๐๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย อุทยั รับอาสา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15065 22/02/2566

๒๐๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว รมิดา กุลงามเจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15142 22/02/2566

๒๐๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมบติั นาร่อง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15060 22/02/2566

๒๐๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย เอกพล มั่นคง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.43789 30/07/2566

๒๐๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย บญุเลิศ โคกแพ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14929 22/02/2566

๒๐๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย วิชญา เสง่ียมงาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14947 22/02/2566

๒๐๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ณัฐชา นุ่มเทศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14939 22/02/2566

๒๑๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ประเสริฐ คงขาว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14928 24/01/2566

๒๑๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย บญุชิน อ่อนถาวร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14936 22/02/2566

๒๑๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย จักรรินทร์ แก่นประยูร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15121 24/01/2566

๒๑๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย อภเิษก เอี่ยมอ่อน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14926 22/02/2566

๒๑๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย นิติชา พวงทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.66599 16/10/2566

๒๑๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย นรินทร์ เกษี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14942 22/02/2566

๒๑๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย กิตติศักด์ิ เทศพจิิตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15120 22/02/2566

๒๑๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ทองพนัธุ์ น้ านวล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14953 22/02/2566

๒๑๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ชนก เพชรประเสริฐ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14961 22/02/2566

๒๑๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมศักด์ิ บริบรูณาคม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15047 22/02/2566

๒๒๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ถวัลย์ แตงจันทกึ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15145 22/02/2566

๒๒๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย อ าพล นาคธน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14960 22/02/2566

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 6 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๒๒๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สาโรจน์ เขียวเพช็ร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14962 22/02/2566

๒๒๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมศักด์ิ มณฑาถวิล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14934 22/02/2566

๒๒๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ทวิากร จันดาผล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.43793 30/07/2566

๒๒๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุเทพ ศิลโซ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15088 22/02/2566

๒๒๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ชาตินาทติ เจริญคลัง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14983 22/02/2566

๒๒๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย เกียรติกุล การมาสม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14998 22/02/2566

๒๒๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาง พชิชาณัณท์ บษุบงษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14975 24/01/2566

๒๒๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว นภทัร เจริญคลัง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15001 22/02/2566

๒๓๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ปญัญา เอี่ยมจันทร์ศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15012 24/01/2566

๒๓๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ศุภกานต์ สาดเพง็ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15000 22/02/2566

๒๓๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ขจร แย้มจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14982 22/02/2566

๒๓๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย พงศ์ธร รักทรัพย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14976 22/02/2566

๒๓๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว จุฑารัตน์ บ ารุงศิริ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14999 22/02/2566

๒๓๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย จอหน์ วิลเล่ียม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15097 22/02/2566

๒๓๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ไพรรัตน์ หอมกล่ิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15147 22/02/2566

๒๓๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย จักรพรรณ์ มีแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15152 22/02/2566

๒๓๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ชนรัฐ เขียวมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.43791 30/07/2566

๒๓๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย อธิวัฒน์ อ าพนัทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15148 22/02/2566

๒๔๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว จิตติกร ลียะวงศ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15002 22/02/2566

๒๔๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ทนิกร วิระคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.66597 16/10/2566

๒๔๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย เทวินทร์ บวัรอด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15049 22/02/2566

๒๔๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย นิคม โดยอาษา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57033 24/01/2566

๒๔๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย วิกรม พลูสวัสด์ิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15010 22/02/2566

๒๔๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย น้อง จันทร์ทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14993 22/02/2566

๒๔๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว วันเพญ็ สนธิพงษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14994 22/02/2566

๒๔๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย เสมอ คุรุนันท์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15086 22/02/2566

๒๔๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุทนิ ศรีจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15082 22/02/2566

๒๔๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุธน รอดมานพ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15084 22/02/2566

๒๕๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย เดือน นามวงศ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.27556 24/01/2566

๒๕๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สงกรานต์ โหมดทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15176 22/02/2566

๒๕๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาง รัตนา ศรีพทุโธ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15102 22/02/2566

๒๕๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย นิมิตร บญุมาฉาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15168 24/01/2566

๒๕๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย กฤษฎา ส าแดงเดช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15161 22/02/2566

๒๕๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ชัยวัฒน์ เนียมน้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15162 22/02/2566

๒๕๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุรกิจ ภญิญกิจ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15160 24/01/2566

๒๕๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุริยา บญุสิงห์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15167 22/02/2566

๒๕๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย รัตน เทง่ฮวง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15166 22/02/2566

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 7 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๒๕๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ศิริวัฒน์ ประจิตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15159 22/02/2566

๒๖๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย พงศกร สมจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15004 22/02/2566

๒๖๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย โกศล ฤกษดี์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15164 22/02/2566

๒๖๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว ปณุณภา นาถพฒัน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.43797 30/07/2566

๒๖๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ภราดร เบาแรง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.43795 30/07/2566

๒๖๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมจิตร ศิริมาก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14120 22/02/2566

๒๖๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ประสาท อินทสิงห์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15138 22/02/2566

๒๖๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว จันทมิา สุดพุ่ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.24520 24/01/2566

๒๖๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาง ต๊ัว วอนเมือง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14122 22/02/2566

๒๖๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย อภนิันท์ หสัคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14142 22/02/2566

๒๖๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาง ยุพารัตน์ ศรีสมบรูณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14126 22/02/2566

๒๗๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว ศิริพร นาคคล้าย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14158 22/02/2566

๒๗๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย เอกชัย สิงหม์หาศักด์ิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14121 22/02/2566

๒๗๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย เศรษฐพงษ์ วงษช์ารี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14124 24/01/2566

๒๗๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย วินัย มาสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14119 22/02/2566

๒๗๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ประเสริฐ ศรข าพนัธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14123 22/02/2566

๒๗๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย มนตรี มูลจันทา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14125 22/02/2566

๒๗๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว สุธิรา พว่งอ่ า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57032 24/01/2566

๒๗๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมคิด ปั้นประสงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15003 22/02/2566

๒๗๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว วรรณา ญาติเจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15025 22/02/2566

๒๗๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ทองพนู ประดับเกตุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57039 24/01/2566

๒๘๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ธนิต กล้วยไม้ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15050 22/02/2566

๒๘๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุริยา ช านาญย้อม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.66600 16/10/2566

๒๘๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมหมาย ทองลอย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15056 22/02/2566

๒๘๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย โกศล กอนเจิง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14972 22/02/2566

๒๘๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย วีรโชค ประจงดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15125 22/02/2566

๒๘๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ธนกร สุขบรรจง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14969 22/02/2566

๒๘๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ยงยุทธ ศิริวรรณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14134 24/01/2566

๒๘๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย มนูญ ใจตรง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57038 24/01/2566

๒๘๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย นัฐพงษ์ โสภาพาน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.66596 16/10/2566

๒๘๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย วิศวชิต สวนศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.66604 16/10/2566

๒๙๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว ศิรินรัตน์ พวงมาลัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14952 22/02/2566

๒๙๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว สมปอง ข าอยู่ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15029 22/02/2566

๒๙๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุทธิศักด์ิ บญุมาฉาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14096 22/02/2566

๒๙๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ประพจน์ นาวิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14092 24/01/2566

๒๙๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ไพเราะ แสวงผล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.57036 24/01/2566

๒๙๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมพล งามละเมียด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15170 22/02/2566
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ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๒๙๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ทวีศักด์ิ สิริมณีรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15008 24/01/2566

๒๙๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย นพรัตน์ ทองสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.43782 30/07/2566

๒๙๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย จ าลอง ตระกูลทมุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15030 22/02/2566

๒๙๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว ปาริชาติ บญุเสมอ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14991 24/01/2566

๓๐๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุรชัย หลิมสกุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14995 22/02/2566

๓๐๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย บญุผาย รัตน์รอย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15073 22/02/2566

๓๐๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาง บญุเรือน รัตน์รอย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15072 22/02/2566

๓๐๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว พริชญา คล้ายแจ้ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15093 22/02/2566

๓๐๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมชาย เอกบตุร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15134 22/02/2566

๓๐๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมเกียรติ ขันขยัน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15092 22/02/2566

๓๐๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ทองมี โมรา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15090 22/02/2566

๓๐๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมชาย รักความงาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14156 22/02/2566

๓๐๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว ไพรัช ค าแจ่ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15091 22/02/2566

๓๐๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมชาย กลัดกลาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14971 22/02/2566

๓๑๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ส าราญ ทองแม้น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15122 22/02/2566

๓๑๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย วิรัตน์ ปดัจิ้งหรีด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15123 24/01/2566

๓๑๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมวงค์ โอชาพนัธุ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15187 22/02/2566

๓๑๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุภสัสร อินทรมาร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15189 22/02/2566

๓๑๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุชิน ต้ังมั่น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15192 22/02/2566

๓๑๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย เอกพงศ์ เมืองกร่ิม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15194 22/02/2566

๓๑๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว สายฝน ยศศักด์ิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15196 22/02/2566

๓๑๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย มาโนช จันทร์ทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15114 22/02/2566

๓๑๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว ล าเพย เพยีรใจ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15113 22/02/2566

๓๑๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ธนากร บญุชู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15112 24/01/2566

๓๒๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุนทร แซ่เอี้ยว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15182 22/02/2566

๓๒๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาง ดวงเดือน รักความสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15022 22/02/2566

๓๒๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย เอนก รักความสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15133 24/01/2566

๓๒๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย เกษม ฤทธิธ์าโย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14990 24/01/2566

๓๒๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นางสาว เพทาย พชิา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15043 24/01/2566

๓๒๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ประสิทธิ์ สุกใส อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15045 22/02/2566

๓๒๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สมพร อ้นชั้น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14987 24/01/2566

๓๒๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย พงศ์ธณิช โหรานิคม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14989 22/02/2566

๓๒๘ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย อภชิาติ พฒันงาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15020 24/01/2566

๓๒๙ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย วินัย ขวัญเริงใจ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15042 22/02/2566

๓๓๐ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย วินัย ปานสวน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15040 22/02/2566

๓๓๑ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ธวัชชัย ตันศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15041 24/01/2566

๓๓๒ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย จ านงค์ เมืองจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14964 22/02/2566

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 9 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๓๓๓ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย จุมพต แดงจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14965 22/02/2566

๓๓๔ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย กัมพล มะลิซ้อน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15099 22/02/2566

๓๓๕ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย สุรพล แย้มมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14127 22/02/2566

๓๓๖ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย จุมพล แดงจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15015 22/02/2566

๓๓๗ 6 20 ชลบรีุ มูลนิธิสว่างบริบรูณ์ธรรมสถาน นาย ภทัรดนัย ปราดเปร่ือง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.66605 16/10/2566

๓๓๘ 6 20 ชลบรีุ พทุธสมาคมสว่างเหตุบา้นทุ่งเหยีง นางสาว วิมล แสงจังหรีด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14129 22/02/2566

๓๓๙ 6 20 ชลบรีุ พทุธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน บา้นทุ่งเหยีง นาย ธีรวัฒน์ จรัสพรทวีสิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.59550 21/02/2566

๓๔๐ 9 36 ชัยภมูิ รพ.แก้งคร้อ นางสาว เสาวลักษณ์ ดวงโกสุม เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จฉพ.2052 21/12/2567

๓๔๑ 9 36 ชัยภมูิ อบต.ลาดใหญ่ นาย สุริยา ชัยหาญ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6049 24/05/2565

๓๔๒ 9 36 ชัยภมูิ กู้ภยัสว่างพทุธธรรมสถาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัภมูิ นาย ภมูินทร์ กับไชย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6027 24/05/2565

๓๔๓ 9 36 ชัยภมูิ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. นุกูล มูลแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72078 21/10/2565

๓๔๔ 1 57 เชียงราย โรงพยาบาลเวียงแก่น นาย สมจักร์ หมื่นลาง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6878 24/05/2565

๓๔๕ 1 57 เชียงราย โรงพยาบาลเวียงแก่น นาย ชาญ อินอ่อน พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6884 24/05/2565

๓๔๖ 1 57 เชียงราย รพ.เวียงแก่น นาง เกษรา ยาละ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.2316 22/11/2565

๓๔๗ 1 57 เชียงราย รพ.เวียงแก่น นางสาว ดวงมณี นรชาติวศิน พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6377 22/11/2565

๓๔๘ 1 57 เชียงราย สมาคมศิริกร์เชียงราย นาย ณัฐพงศ์ มะโนวรรณ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6376 22/11/2565

๓๔๙ 1 57 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว นาย วิศรุต สนิทวงค์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6378 22/11/2565

๓๕๐ 1 57 เชียงราย สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภยั นาย ชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3438 22/02/2566

๓๕๑ 1 57 เชียงราย สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภยั นาย จรัล ยอดวงค์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3450 25/01/2566

๓๕๒ 1 57 เชียงราย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง นางสาว รจนา พรมมา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6404 22/11/2565

๓๕๓ 1 57 เชียงราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบริุนทร์ นางสาว วรรณี วงค์ราษฎร์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6382 22/11/2565

๓๕๔ 1 57 เชียงราย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง นาย ณัฐกมล จันทร์ต๊ะเขต พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6381 22/11/2565

๓๕๕ 1 57 เชียงราย - ส.อ. สุรกาญจน์ อภสุินทรกุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72040 21/10/2565

๓๕๖ 1 57 เชียงราย ศูนย์อ านวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. อรรถโกวิทย์ โพธิน์าค อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72065 21/10/2565

๓๕๗ 1 57 เชียงราย เทศบาลต าบลบา้นดู่ นาย อภสิิทธิ์ บญุยืน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54368 22/11/2565

๓๕๘ 1 57 เชียงราย สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายจุดแม่จัน นาย สิริวัฒน์ อินต๊ะน้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.59393 21/02/2566

๓๕๙ 1 57 เชียงราย เทศบาลต าบลบา้นดู่ นาย ปวัฒน์ สุทธะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54284 22/11/2565

๓๖๐ 1 57 เชียงราย มูลนิธิสยามเชียงราย นาย ธนาพนัธ์ ปญัญาเหมือง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54126 22/11/2565

๓๖๑ 1 57 เชียงราย มูลนิธิสยามเชียงราย นาย วรชัย ใฝ่ใจ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54125 22/11/2565

๓๖๒ 1 57 เชียงราย เทศบาลต าบลทา่สุด นาย จรัสพงศ์ โขงสนั่น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54306 22/11/2565

๓๖๓ 1 57 เชียงราย เทศบาลต าบลทา่สุด นาย วิทวัส ชะระ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54181 22/11/2565

๓๖๔ 1 57 เชียงราย ทต.ดอยลาน นาย สมบรูณ์ วงค์นาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.44202 24/08/2566

๓๖๕ 1 57 เชียงราย เทศบาลต าบลดอยลาน นาย ชัยวุฒิ วังแปง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54198 22/11/2565

๓๖๖ 1 57 เชียงราย ทต.ดอยลาน นาย คุณานนท์ มั่งมูล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.44207 24/08/2566

๓๖๗ 1 57 เชียงราย ทต.ดอยลาน นาย ศรัญญู จันต๊ะนาเขต อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.26600 22/02/2566

๓๖๘ 1 57 เชียงราย ทต.ดอยลาน นาย พงศกร วงศ์ต่อม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.42738 25/05/2566

๓๖๙ 1 57 เชียงราย ทต.ดอยลาน นาย รุ่งเร่ือง ไชยสิทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56173 24/01/2566

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 10 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๓๗๐ 1 57 เชียงราย ทต.ดอยลาน นาย รณรบ ไชยชนะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.44199 24/08/2566

๓๗๑ 1 57 เชียงราย เทศบาลต าบลดอยลาน นาย นิยม ทศิทองดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54127 22/11/2565

๓๗๒ 1 57 เชียงราย ทต.ดอยลาน นาย จ ารุณ ยศบญุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.44201 24/08/2566

๓๗๓ 1 50 เชียงใหม่ กู้ชีพต ารวจทางหลวงเชียงใหม่ นาย อ านาจ อินทรัศมี พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6025 22/02/2566

๓๗๔ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ (กู้ภยัสบเต๊ียะ) FR อ.จอมทอง นาย สมบติั ใจยะสุ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6024 22/11/2565

๓๗๕ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ (กู้ภยัสบเต๊ียะ) FR อ.จอมทอง นาย พลณัฐฏ์ บญุมาปะ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6881 22/11/2565

๓๗๖ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ นาย สถาพร กันทาดง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6896 22/11/2565

๓๗๗ 1 50 เชียงใหม่ อบต.ดอนแก้ว นาย กรกฎ อึ้งตระกูล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6875 29/06/2565

๓๗๘ 1 50 เชียงใหม่ อบต.ดอนแก้ว นาย สิริพงศ์ หนิมาลัย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6877 29/06/2565

๓๗๙ 1 50 เชียงใหม่ รพ.เซ็นทรัลเมโมเรียล ALS อ.เมือง นาย พงษพ์ฒันา ใจวงค์เปง็ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.2373 22/11/2565

๓๘๐ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองจ๊อม อ.สันทราย นางสาว สุรีรัตน์ กรักกระโทก พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4040 22/11/2565

๓๘๑ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองจ๊อม อ.สันทราย นางสาว ดาราพร ยศ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6880 22/11/2565

๓๘๒ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่โจ้ (กู้ภยัแม่โจ)้ BLS อ.สันทราย นาย กิตติธัช ค าแก้ว พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5120 22/10/2565

๓๘๓ 1 50 เชียงใหม่ - นาย ณัฐพล หมื่นชัย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5142 22/10/2565

๓๘๔ 1 50 เชียงใหม่ - นาย อรรถสิทธิ์ บญุญาศรี พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9672 21/10/2565

๓๘๕ 1 50 เชียงใหม่ อบต.ดอนเปา อ.แม่วาง นาย พสิิษฐ์ กองค า พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9673 21/10/2565

๓๘๖ 1 50 เชียงใหม่ อบต.หว้ยทราย อ.แม่ริม นาย สายัณห์ ดุมเหลือง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9674 21/10/2565

๓๘๗ 1 50 เชียงใหม่ อบต.หว้ยทราย อ.แม่ริม นางสาว ปยิาภสัร์ จันทร์เยี่ยม พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9675 21/10/2565

๓๘๘ 1 50 เชียงใหม่ อบต.บา้นสหกรณ์(กู้ชีพเวียงฟา้) อ.แม่ออน นาย นิฐิพนัธ์ จันต๊ะตึง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9676 21/10/2565

๓๘๙ 1 50 เชียงใหม่ อบต.บา้นสหกรณ์(กู้ชีพเวียงฟา้) อ.แม่ออน นาย นพดล มาทา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9677 21/10/2565

๓๙๐ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลจอมทอง อ.จอมทอง นาย ธนากร สว่างรัตนชัยยง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9678 21/10/2565

๓๙๑ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลจอมทอง อ.จอมทอง นางสาว กรณ์รวี ศรีเปง็ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9679 21/10/2565

๓๙๒ 1 50 เชียงใหม่ - นาย พฒัน์รพี กีรติพรีพงศ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9680 21/10/2565

๓๙๓ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันนาเม็ง นางสาว เจน ดูกู๊ด พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9681 21/10/2565

๓๙๔ 1 50 เชียงใหม่ ทต.หนองปา่คร่ัง นาย วัชรา หมั้นทยา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9682 21/10/2565

๓๙๕ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว นาย ยศวินท์ ชมภู พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9683 21/10/2565

๓๙๖ 1 50 เชียงใหม่ อาสาปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั จ.เชียงใหม่ นาย อดิศร ธัญญะประกอบ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9684 21/10/2565

๓๙๗ 1 50 เชียงใหม่ ทต.เมืองเล็น นาย อนุภาพ ชัยสุรินทร์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9685 21/10/2565

๓๙๘ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ (กู้ภยัสบเต๊ียะ)  อ.จอมทอง นางสาว ชุติกาญจน์ ปาระทิ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9686 21/10/2565

๓๙๙ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันก าแพง(กู้ชีพจามจุรีย)์ อ.สันก าแพง นาย รัฐภทัร์ ราชกุณา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9687 21/10/2565

๔๐๐ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหยีะ นาย ธนพล เนียนเรืองแสง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9688 21/10/2565

๔๐๑ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลต้นเปา (กู้ภยัต้นเปา) อ.สันก าแพง นางสาว ลักษญา บญุมาก พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9689 21/10/2565

๔๐๒ 1 50 เชียงใหม่ ทต.เมืองต้นเปา นาย ธนาธร เทพอุบล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9690 21/10/2565

๔๐๓ 1 50 เชียงใหม่ ทต.เมืองต้นเปา นาย ณัฐวุฒิ สุขศรี พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9691 21/10/2565

๔๐๔ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลต้นเปา (กู้ภยัต้นเปา) อ.สันก าแพง นางสาว ศิริวิมล แสงกาศ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9692 21/10/2565

๔๐๕ 1 50 เชียงใหม่ - นางสาว เสาวลักษณ์ แกนุ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9693 21/10/2565

๔๐๖ 1 50 เชียงใหม่ รพ.แมคคอร์มิค ALS อ.เมือง นาย ชัยโชติ เข็มหนู พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9694 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 11 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๔๐๗ 1 50 เชียงใหม่ รพ.เซ็นทรัลเมโมเรียล ALS อ.เมือง นาย รพพีนัธุ์ วงค์เม็งราย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9695 21/10/2565

๔๐๘ 1 50 เชียงใหม่ รพ.เชียงใหม่ฮอสพทิอล นาย ธีร ทองใจ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9696 21/10/2565

๔๐๙ 1 50 เชียงใหม่ ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ปริวรรต นามแก้ว พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9697 21/10/2565

๔๑๐ 1 50 เชียงใหม่ - นาย อภรัิกษ์ ธาตุอินจันทร์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9698 21/10/2565

๔๑๑ 1 50 เชียงใหม่ - นาย ทศพล ปยิะจันทร์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9699 21/10/2565

๔๑๒ 1 50 เชียงใหม่ กู้ภยัหยาดฟา้ อ.เมือง นาย สุรสิทธิ์ สร้อยสังวาลย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9700 21/10/2565

๔๑๓ 1 50 เชียงใหม่ กู้ภยัหยาดฟา้ อ.เมือง นางสาว ศนัญรัชช์ พนัธุพ์วง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9701 21/10/2565

๔๑๔ 1 50 เชียงใหม่ ก.หยาดฟา้ นางสาว นฏกร ปฏิกานนท์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9702 21/10/2565

๔๑๕ 1 50 เชียงใหม่ มูลนิธิสว่างส าเร็จเชียงใหม่  อ.ดอยสะเก็ด นาย ณัฐพนธ์ นุ่นแก้ว พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9703 21/10/2565

๔๑๖ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลปา่แดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นาย ปยิะบตุร ยิ่งถาวร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9704 21/10/2565

๔๑๗ 1 50 เชียงใหม่ หจก.วิธเลิฟแอนด์แคร์เนิร์สซ่ิง นาย ภทัร จ าปา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9705 21/10/2565

๔๑๘ 1 50 เชียงใหม่ ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นางสาว สุธิรัตน์ บญุสม พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9706 21/10/2565

๔๑๙ 1 50 เชียงใหม่ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ ALS อ.เมือง นางสาว พมิผกา ใจกล้า พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9707 21/10/2565

๔๒๐ 1 50 เชียงใหม่ อบต.ออนเหนือ อ.แม่ออน นาย อัศวิน มณีวรรณ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9708 21/10/2565

๔๒๑ 1 50 เชียงใหม่ อบต.ตะเคียนปม นาย ชาติชาย นันตาน้อย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9709 21/10/2565

๔๒๒ 1 50 เชียงใหม่ อบต.ตะเคียนปม นาย สุเมธ มีจี๋ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9710 21/10/2565

๔๒๓ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง ส.ท. ไพรรัตน์ เสาตอ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9711 21/10/2565

๔๒๔ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง นาย ทกัษณิ สุขสวัสด์ิ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9712 21/10/2565

๔๒๕ 1 50 เชียงใหม่ รพ.หริภญุชัย นาย อภชิัย อุ่นใจ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9713 21/10/2565

๔๒๖ 1 50 เชียงใหม่ - นาย ด าเนิน มูลทา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9714 21/10/2565

๔๒๗ 1 50 เชียงใหม่ รพ.ศิริเวช ล าพนู นาย อัครชัย ชุ้ยโน พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9715 21/10/2565

๔๒๘ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ พ.จ.ต. ณัฐวุฒิ จ ารัส พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9716 21/10/2565

๔๒๙ 1 50 เชียงใหม่ 55-รพ.ทา่วังผา นาย ณัฐสิทธิ์ ค่อมสิงห์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9717 21/10/2565

๔๓๐ 1 50 เชียงใหม่ มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์) นาย จักรพนัธ์ ยุพนัธ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9718 21/10/2565

๔๓๑ 1 50 เชียงใหม่ มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์) นาย ธีรภทัร กล้าธนกาญจน์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9719 21/10/2565

๔๓๒ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ นาย น าโชค ปมิแปง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9720 21/10/2565

๔๓๓ 1 50 เชียงใหม่ รพช.ดอกค าใต้ นาย ปภงัฐ์กร วงศ์จุมปู พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9721 21/10/2565

๔๓๔ 1 50 เชียงใหม่ - นาย สิทธิศักด์ิ ปอ๊กปา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9722 21/10/2565

๔๓๕ 1 50 เชียงใหม่ อบต.บา้นสหกรณ์ อ.แม่ออน นาย ธันวา ใจมาธิ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9723 21/10/2565

๔๓๖ 1 50 เชียงใหม่ อบต.โปง่ทุ่ง อ.ดอยเต่า นาย วิฑูรย์ แก้วสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71892 21/10/2565

๔๓๗ 1 50 เชียงใหม่ อบต.โปง่ทุ่ง อ.ดอยเต่า นาย ธีระยุทธ ขวานปนิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71893 21/10/2565

๔๓๘ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลอมก๋อย อ.อมก๋อย นาย สุรินทร์ กาแวน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71894 21/10/2565

๔๓๙ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลอมก๋อย อ.อมก๋อย นาย สถิตย์ ฝ้ันเมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71895 21/10/2565

๔๔๐ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลอมก๋อย อ.อมก๋อย นาย อิทธิพล ดีสมปรารถนา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71896 21/10/2565

๔๔๑ 1 50 เชียงใหม่ รพ.อมก๋อย ALS อ.อมก๋อย นาย ปฐม มาลัยจรูญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71897 21/10/2565

๔๔๒ 1 50 เชียงใหม่ รพ.อมก๋อย ALS อ.อมก๋อย นาย กิติพงษ ์ จันต๊ะยะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71898 21/10/2565

๔๔๓ 1 50 เชียงใหม่ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ท. ฤทธิเดช กันธิวา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72083 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 12 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๔๔๔ 1 50 เชียงใหม่ กู้ชีพต ารวจทางหลวงเชียงใหม่ ส.อ. นโรตน์ เจียมจรรยงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.19845 22/02/2566

๔๔๕ 1 50 เชียงใหม่ กู้ชีพต ารวจทางหลวงเชียงใหม่ นาย ชัยวัฒน์ กิตติลือชากร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.19843 22/02/2566

๔๔๖ 1 50 เชียงใหม่ กู้ชีพต ารวจทางหลวงเชียงใหม่ นาย ประเสริฐ แสงวิลัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.19841 22/02/2566

๔๔๗ 1 50 เชียงใหม่ กู้ชีพต ารวจทางหลวงเชียงใหม่ นางสาว วัชรา ดีค าปอ้ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.19844 22/02/2566

๔๔๘ 1 50 เชียงใหม่ กู้ชีพต ารวจทางหลวงเชียงใหม่ นาย ประชารัฐ เกตุแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.19825 22/02/2566

๔๔๙ 1 50 เชียงใหม่ กู้ชีพต ารวจทางหลวงเชียงใหม่ นาย มนตรี มณีรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.19856 22/02/2566

๔๕๐ 1 50 เชียงใหม่ กู้ชีพต ารวจทางหลวงเชียงใหม่ นาย โชติอนันต์ ศรีเกษมสิทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.19837 22/02/2566

๔๕๑ 1 50 เชียงใหม่ กู้ชีพต ารวจทางหลวงเชียงใหม่ นาย ณัฐวิทย์ ปนัปวง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.19827 22/02/2566

๔๕๒ 1 50 เชียงใหม่ กู้ชีพต ารวจทางหลวงเชียงใหม่ นาย สมพงษ์ น าผล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.19860 22/02/2566

๔๕๓ 1 50 เชียงใหม่ กู้ภยัต ารวจทางหลวง อ.เมือง นางสาว ศศิธร เปด็มา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.55789 24/01/2566

๔๕๔ 1 50 เชียงใหม่ กู้ชีพต ารวจทางหลวงเชียงใหม่ นาย กีรติ โพธิท์องมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.19858 22/02/2566

๔๕๕ 1 50 เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลโปงทุ่ง นาย ศุภภร ขันแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.49944 21/06/2565

๔๕๖ 1 50 เชียงใหม่ ทต.ทา่ศาลา นาย ธนเทพ ทองวี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.55836 24/01/2566

๔๕๗ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลขี้เหล็กแม่ริม (กู้ภยัขี้เหล็กแม่ริม) FR อ.แม่ริม นาย วีระศักด์ิ ชัยมงคล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50047 21/06/2565

๔๕๘ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลขี้เหล็กแม่ริม (กู้ภยัขี้เหล็กแม่ริม) FR อ.แม่ริม นาย นิคม ตุ้ยศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50046 21/06/2565

๔๕๙ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันก าแพง อ.สันก าแพง นาย กฤษดา ชนะมาร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50452 21/06/2565

๔๖๐ 1 50 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันก าแพง อ.สันก าแพง นาย อมร พนิโนเอก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51112 23/08/2565

๔๖๑ 1 50 เชียงใหม่ รพ.สารภ ีALS อ.สารภี นาย พรพจน์ บวัอิ่น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.49990 21/06/2565

๔๖๒ 1 50 เชียงใหม่ ทต.หนองปา่คร่ัง นาย วัฒนา กาบเพช็ร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56113 24/01/2566

๔๖๓ 1 50 เชียงใหม่ รพ.เชียงใหม่เมดิคอล เซ็นเตอร์ นาย ธวัชชัย ต่อค าอ้าย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56115 24/01/2566

๔๖๔ 12 92 ตรัง ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ.หญิง จิราภรณ์ อยู่ทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72044 21/10/2565

๔๖๕ 12 92 ตรัง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ส.ท. ก้องเกียรติ ยงประเดิม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72086 21/10/2565

๔๖๖ 12 92 ตรัง ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส.อ. อนุชา ปญัญาทา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72092 21/10/2565

๔๖๗ 12 92 ตรัง โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นาย สนั่นพล รองยาง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48766 24/05/2565

๔๖๘ 12 92 ตรัง โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นาย วิธวัชร ปานแตง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.27510 24/05/2565

๔๖๙ 12 92 ตรัง โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นาย ด ารงค์ ปราบเสร็จ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48765 24/05/2565

๔๗๐ 12 92 ตรัง เทศบาล ต.วังวิเศษ อ.วังวิเศษ FR นาง สิริกาญดา บญุรอด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48612 24/05/2565

๔๗๑ 12 92 ตรัง เทศบาล ต.วังวิเศษ อ.วังวิเศษ FR นาย ธรรมวรรณ์ รักเหมือน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48608 24/05/2565

๔๗๒ 12 92 ตรัง เทศบาล ต.วังวิเศษ อ.วังวิเศษ FR นาย สัญญา แก้วน า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48611 24/05/2565

๔๗๓ 12 92 ตรัง อบต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ FR นาย วีระพนัธ์ รักเมือง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51430 23/08/2565

๔๗๔ 12 92 ตรัง เทศบาล ต.วังวิเศษ อ.วังวิเศษ FR นาย เกรียงไกร รัตนสุภา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48609 24/05/2565

๔๗๕ 12 92 ตรัง เทศบาล ต.วังวิเศษ อ.วังวิเศษ FR นาง กาญจนา เขาไข่แก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48607 24/05/2565

๔๗๖ 12 92 ตรัง อบต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ FR นาย อภชิาติ หวังสุด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51428 23/08/2565

๔๗๗ 12 92 ตรัง อบต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ FR นาย เดชศักด์ิ เขตตะเคียน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51431 23/08/2565

๔๗๘ 12 92 ตรัง อบต.ละมอ นาย อาจิน ยังช่วย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52454 22/11/2565

๔๗๙ 12 92 ตรัง อบต.ละมอ นาย สุวิทย์ ดีเบา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52460 22/11/2565

๔๘๐ 12 92 ตรัง อบต.ละมอ นางสาว สุนิสา เผือกชาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52456 22/11/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 13 ถึง 39
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๔๘๑ 12 92 ตรัง อบต.ละมอ นาย สอาด สงขาว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52459 22/11/2565

๔๘๒ 12 92 ตรัง อบต.ละมอ นางสาว สมวา สมเย็น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52457 22/11/2565

๔๘๓ 12 92 ตรัง อบต.ละมอ นางสาว อรวรรณ นิตมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52458 22/11/2565

๔๘๔ 12 92 ตรัง อบต.ละมอ นาย สุวัฒน์ สังยวน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52453 22/11/2565

๔๘๕ 12 92 ตรัง อบต.บางดี นาย ประสงค์ ปานสิทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48758 24/05/2565

๔๘๖ 12 92 ตรัง อบต.บางดี นาย สมชาย มาแดง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48756 24/05/2565

๔๘๗ 12 92 ตรัง อบต.บางดี นาย สุชาติ ปานสิทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48759 24/05/2565

๔๘๘ 12 92 ตรัง อบต.บางดี นางสาว รัชดาภรณ์ สุขสนาน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48736 24/05/2565

๔๘๙ 12 92 ตรัง อบต.บางดี นาย สุกิจ พรวิกรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48757 24/05/2565

๔๙๐ 12 92 ตรัง อบต.บางดี นาย น้องใหม่ ด าเอียด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48763 24/05/2565

๔๙๑ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย สราวุธ นิลบตุร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.979 22/02/2566

๔๙๒ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย พฒันา ไพวงษ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.976 22/02/2566

๔๙๓ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย อาคม นกทอง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.978 22/02/2566

๔๙๔ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย พชิิตพนั เณรพงษ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4901 22/06/2566

๔๙๕ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย ขันติภทัร์ กาหวัง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.981 22/02/2566

๔๙๖ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย ประสงค์ สิงหพนัธุ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.980 22/02/2566

๔๙๗ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย รัศมี เถียรทนิ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.982 22/02/2566

๔๙๘ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย สมบติั แสงพลอย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.985 22/02/2566

๔๙๙ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย ยุทธนา เสนะโกวร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.988 22/02/2566

๕๐๐ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย สุรชัย บา้นใหม่ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.983 22/02/2566

๕๐๑ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย สถิตย์ ศรีชัยมุล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.984 22/02/2566

๕๐๒ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย สัตยา โสลุน พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.987 22/02/2566

๕๐๓ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย ชเนศร์ สุทธิวารี พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.2317 22/02/2566

๕๐๔ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย มนตรี สิงหพนัธุ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.986 22/02/2566

๕๐๕ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย นพพร หดัไทย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3714 21/12/2565

๕๐๖ 6 23 ตราด รพ.กรุงเทพ-ตราด นาย นพดล ฉาบกังวาล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.519 22/02/2566

๕๐๗ 2 63 ตาก หน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลแม่กุ นาย กฤษฎาณุพงษ์ จันทร์น้อย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5948 24/05/2565

๕๐๘ 2 63 ตาก เทศบาลต าบลบา้นตาก นาย อดิศักด์ิ พงษอ์ิ่ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.27490 22/02/2566

๕๐๙ 2 63 ตาก เทศบาลต าบลบา้นตาก นาย ณัชพล ทพิย์เกษร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.18395 24/01/2566

๕๑๐ 2 63 ตาก รพ.บา้นตาก นาย มานพ จ าปาทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.13552 24/01/2566

๕๑๑ 2 63 ตาก อบต.สมอโคน นาย อภรัิกษ์ ภู่นวล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.13496 22/02/2566

๕๑๒ 2 63 ตาก อบต.สมอโคน นาย อนุชา แดงเถิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.13492 22/02/2566

๕๑๓ 2 63 ตาก อบต.สมอโคน นาย สุพจน์ มาสอน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.13494 22/02/2566

๕๑๔ 2 63 ตาก อบต.ตากออก นาย บญัธิชา ดีคง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.33850 22/02/2566

๕๑๕ 2 63 ตาก อบต.ตากออก นาย มงคล ดวงเกษมสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.33851 22/02/2566

๕๑๖ 2 63 ตาก มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะหจ์ุดสามเงา นางสาว จริยา ขันจอก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51352 23/08/2565

๕๑๗ 2 63 ตาก มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะหจ์ุดสามเงา นาย ธนดล ฉายสุวรรณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51351 23/08/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 14 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๕๑๘ 2 63 ตาก มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะหจ์ุดสามเงา นาย จีระวัฒน์ ต๊ะมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.65005 21/08/2566

๕๑๙ 2 63 ตาก มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะหจ์ุดสามเงา นาย เกรียงไกร ทรายแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.65011 21/08/2566

๕๒๐ 2 63 ตาก มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะหจ์ุดสามเงา นางสาว เบญจวรรณ พลูเขียว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51349 23/08/2565

๕๒๑ 2 63 ตาก กู้ภยัตากร่วมใจสงเคราะหจ์ุดสามเงา นาย อ านวย สังข์ศิริ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51350 23/08/2565

๕๒๒ 2 63 ตาก กู้ภยัตากร่วมใจสงเคราะหจ์ุดสามเงา นางสาว อริสา ภมรพงษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51353 23/08/2565

๕๒๓ 2 63 ตาก อบต.วังหมันFR นาย จตุรงค์ พรมปอ้ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.65010 21/08/2566

๕๒๔ 2 63 ตาก อบต.นาโบสถ์ นาย ธวัชชัย สนฉาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53071 22/11/2565

๕๒๕ 2 63 ตาก สมาคมหลวงปู่ไต้ฮงกง ศูนย์วัฒนะ นาย เอกพจน์ พยัญชนะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53069 22/11/2565

๕๒๖ 2 63 ตาก สมาคมหลวงปู่ไต้ฮงกง ศูนย์วัฒนะ นาย จิระวุฒิ พากเพยีร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51348 23/08/2565

๕๒๗ 2 63 ตาก มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห ์จุดประดาง นาย พนั มีสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51370 23/08/2565

๕๒๘ 2 63 ตาก มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห ์จุดประดาง นาย ภานุกุล เเก้วประดิษฐ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51369 23/08/2565

๕๒๙ 2 63 ตาก มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห ์จุดประดาง นาย สายันต์ ฉิมเชิด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51371 23/08/2565

๕๓๐ 2 63 ตาก เทศบาลต าบลวังเจ้า นาย ธวัชชัย มานิล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51361 23/08/2565

๕๓๑ 2 63 ตาก เทศบาลต าบลวังเจ้า นาย พร้อมพงษ์ กาด า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51358 23/08/2565

๕๓๒ 2 63 ตาก เทศบาลต าบลวังเจ้า นาย นคร ไวยครุฑ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51359 23/08/2565

๕๓๓ 2 63 ตาก เทศบาลต าบลวังเจ้า นาย สหรัฐ หงษศ์รีทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51357 23/08/2565

๕๓๔ 2 63 ตาก อบต.เชียงทอง FR นาย ธวัช กรณ์ทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51372 23/08/2565

๕๓๕ 2 63 ตาก อบต.นาโบสถ์ FR นาย ธนากรณ์ ทานะขันธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51385 23/08/2565

๕๓๖ 2 63 ตาก อบต.นาโบสถ์ FR นาย อนุสรณ์ หมื่นสิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51384 23/08/2565

๕๓๗ 5 73 นครปฐม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ส.ท. อรรถพล เชยสงวน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72093 21/10/2565

๕๓๘ 5 73 นครปฐม กู้ชีพปอ่เต็กต๊ึง ชานธน นครปฐม ร.ต.ท. สามารถ อ าไพ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38652 26/10/2565

๕๓๙ 5 73 นครปฐม มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึง นาย สุนทรี คงกลาง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38650 26/10/2565

๕๔๐ 5 73 นครปฐม กู้ชีพปอ่เต็กต๊ึง ชานธน นครปฐม นางสาว วิจิตรา เชาวนะสุนทร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38651 26/10/2565

๕๔๑ 5 73 นครปฐม กู้ชีพปอ่เต็กต๊ึง ชานธน นครปฐม นาย นัฐพล สายลือนาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38616 26/10/2565

๕๔๒ 5 73 นครปฐม กู้ชีพปอ่เต็กต๊ึง ชานธน นครปฐม นาย เอกชัย ขุนทรง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38614 26/10/2565

๕๔๓ 5 73 นครปฐม กู้ชีพปอ่เต็กต๊ึง ชานธน นครปฐม นาย กอบชัย สุขส าราญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38653 26/10/2565

๕๔๔ 5 73 นครปฐม กู้ชีพปอ่เต็กต๊ึง ชานธน นครปฐม นาย ภวูไนย เล้ียงพรรัตนะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38619 26/10/2565

๕๔๕ 5 73 นครปฐม กู้ชีพปอ่เต็กต๊ึง ชานธน นครปฐม นาย พริิยะ ปณุฑริกวิวัฒน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38670 26/10/2565

๕๔๖ 5 73 นครปฐม กู้ชีพปอ่เต็กต๊ึง ชานธน นครปฐม นาย อัมรินทร์ ภู่ด้วง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38635 26/10/2565

๕๔๗ 5 73 นครปฐม กู้ชีพปอ่เต็กต๊ึง ชานธน นครปฐม นางสาว ทพิย์วิมล ฤทธิค์ ารพ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38627 26/10/2565

๕๔๘ 9 30 นครราชสีมา มูลนิธิฮุก  31  (จุดบวัใหญ่  ) นาย อุทยั ลิขิตด ารงเกียรติ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6199 21/06/2565

๕๔๙ 9 30 นครราชสีมา ฮุก 31 จุดโนนไทย นาย ณัฐวุฒิ ยิ่งถาวร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6163 21/06/2565

๕๕๐ 9 30 นครราชสีมา มูลนิธิสว่างเมตตาธรรม นาย นรินทร์ ทา้ยเมือง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4124 25/01/2566

๕๕๑ 9 30 นครราชสีมา มูลนิธิสว่างแสงธรรมสูงเนิน นางสาว เพญ็จันทร์ คณะวงศ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3600 28/09/2565

๕๕๒ 9 30 นครราชสีมา มูลนิธิสูงเนินสงเคราะหส์ว่างแสงธรรมธรรมสถาน นาย จักรกริช กิ่งโคกกรวด พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3596 28/09/2565

๕๕๓ 9 30 นครราชสีมา มูลนิธิสูงเนินสงเคราะหส์ว่างแสงธรรมธรรมสถาน นาย ชัยชาญ มนูญศักด์ิ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3597 28/09/2565

๕๕๔ 9 30 นครราชสีมา มูลนิธิสูงเนินสงเคราะหส์ว่างแสงธรรมธรรมสถาน นาย เฉลิมพร พรมสุ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3615 28/09/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 15 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๕๕๕ 9 30 นครราชสีมา อบต.สีออ (กุมภวาป)ี นาย พรีเดช บญุรอด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71844 21/10/2565

๕๕๖ 10 34 นครราชสีมา 171 กู้ชีพ ม.อุบล นาย อาชัญณัฐ ทพัอาสา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71945 21/10/2565

๕๕๗ 9 30 นครราชสีมา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ต. พฒันา แยกโคกสูง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72046 21/10/2565

๕๕๘ 9 30 นครราชสีมา - ส.อ. พงษสิ์ทธิ ์ จิตสม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72072 21/10/2565

๕๕๙ 9 30 นครราชสีมา อุทยานแหง่ชาติภเูรียง นาย จักรพนัธุ์ บญุค้ า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.55006 24/01/2566

๕๖๐ 9 30 นครราชสีมา อุทยานแหง่ชาติตาดหมอก นาย วรพจน์ พรัิกษา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54986 24/01/2566

๕๖๑ 9 30 นครราชสีมา อุทยานแหง่ชาติตาดหมอก นาย กิตตินันท์ ถิ่นทพิย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54985 24/01/2566

๕๖๒ 9 30 นครราชสีมา อุทยานแหง่ชาติน้ าหนาว นาย เหล่ง จันเทยีบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54996 24/01/2566

๕๖๓ 9 30 นครราชสีมา อบต.ก าปงั (อ.โนนไทย) นาย สุระเดช ลิสันเทยีะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.45679 21/12/2564

๕๖๔ 9 30 นครราชสีมา ฮุก 31 จุดโนนไทย นาย วรรัตน์ อินทร์จ านงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.45683 21/12/2564

๕๖๕ 11 80 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลช้างซ้าย นาย กฤตภาส คล้ายทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71888 21/10/2565

๕๖๖ 11 80 นครศรีธรรมราช ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. สมเกียรติ ปานปลอด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72030 21/10/2565

๕๖๗ 13 10 นครศรีธรรมราช ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. นุชา รัตนมูณี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72061 21/10/2565

๕๖๘ 11 80 นครศรีธรรมราช - ส.อ. สมโชค พนัเพชรศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72096 21/10/2565

๕๖๙ 11 80 นครศรีธรรมราช ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ. ธนกร เงดฉูนุ้ย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72067 21/10/2565

๕๗๐ 11 80 นครศรีธรรมราช ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ.หญิง กาญจนา จงภกัดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72089 21/10/2565

๕๗๑ 3 60 นครสวรรค์ อบต.วังซ่าน นาย อานนท์ นิ่มยี่สุ่น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47467 22/03/2565

๕๗๒ 3 60 นครสวรรค์ อบต.วังซ่าน นาย อภเิดช เสือทเุรียน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47469 22/03/2565

๕๗๓ 3 60 นครสวรรค์ อบต.วังซ่าน นาย ภไูท พรามณี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47468 22/03/2565

๕๗๔ 3 60 นครสวรรค์ อบต.วังซ่าน นาย มานพ สิทธิศาสตร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47470 22/03/2565

๕๗๕ 3 60 นครสวรรค์ อบต.วังซ่าน นาย สมพร ดีสงคราม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47466 22/03/2565

๕๗๖ 3 60 นครสวรรค์ อบต.หนองกรด นาย ณรงค์ จงเกษกรณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.31680 22/02/2566

๕๗๗ 4 12 นนทบรีุ เทศบาลต าบลเสาธงหนิ นาย พลากร ด้วงทองอยู่ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.7389 21/02/2566

๕๗๘ 4 12 นนทบรีุ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. นภจร บญุธรรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72055 21/10/2565

๕๗๙ 4 12 นนทบรีุ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.อ. จิรกฤต วัฒนรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72081 21/10/2565

๕๘๐ 4 12 นนทบรีุ องค์บริหารส่วนต าบลบางไผ่ นาย ตนุภทัร คุ้มเณร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46774 15/02/2565

๕๘๑ 4 12 นนทบรีุ หน่วยรถพื้นฐาน ร่วมกตัญญูนนทบรีุ นาย ธาดา นุชประเสริฐ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46801 15/02/2565

๕๘๒ 4 12 นนทบรีุ หน่วยรถพื้นฐาน ร่วมกตัญญูนนทบรีุ นางสาว น้อยหน่า ไทรนนทรีย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46805 15/02/2565

๕๘๓ 4 12 นนทบรีุ หน่วยรถพื้นฐาน ร่วมกตัญญูนนทบรีุ นางสาว ณัฐวรรณ วิศปาแพว้ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46806 15/02/2565

๕๘๔ 4 12 นนทบรีุ หน่วยรถพื้นฐาน ร่วมกตัญญูนนทบรีุ นาย เศรษฐชัย เดชะบญุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46812 15/02/2565

๕๘๕ 4 12 นนทบรีุ หน่วยรถพื้นฐาน ร่วมกตัญญูนนทบรีุ นาย ธุวชา อุ่นอ่อนทวี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46803 15/02/2565

๕๘๖ 4 12 นนทบรีุ หน่วยรถพื้นฐาน ร่วมกตัญญูนนทบรีุ นาย ศักด์ิชาย ชัยศิริ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46804 15/02/2565

๕๘๗ 4 12 นนทบรีุ หน่วยรถพื้นฐาน ร่วมกตัญญูนนทบรีุ นาย สมศักด์ิ อินทร์หลวงดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46810 15/02/2565

๕๘๘ 4 12 นนทบรีุ หน่วยรถพื้นฐาน ร่วมกตัญญูนนทบรีุ นาย ธนวรรษ สุวรรณพจน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46800 15/02/2565

๕๘๙ 4 12 นนทบรีุ เทศบาลต าบลเสาธงหนิ นาย ณภทัร เย็นทรวง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46799 15/02/2565

๕๙๐ 12 96 นราธิวาส - อส.ทพ.หญิง พรีิภรณ์ โรจน์ลาภากุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.28214 22/10/2565

๕๙๑ 12 96 นราธิวาส ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส.อ.หญิง จุราพรณ์ ยุ่งยั้ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72079 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 16 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๕๙๒ 12 96 นราธิวาส กู้ภยัฉัตรวาริน นาย จตุพร วัฒนสิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.36880 29/06/2565

๕๙๓ 12 96 นราธิวาส กู้ภยัฉัตรวาริน นาง อนัญญา วัฒนสิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.40231 23/08/2565

๕๙๔ 12 96 นราธิวาส มูลนิธิเซ่ิงหมู(่ธารน้ าใจ ) สุไหงโก-ลก นาย ไกรศร แสงจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.8914 21/02/2566

๕๙๕ 12 96 นราธิวาส มูลนิธิเซ่ิงหมู(่ธารน้ าใจ ) สุไหงโก-ลก นาย จิรวัฒน์ ศุภวงศ์จงรักษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.40279 21/12/2565

๕๙๖ 9 31 บรีุรัมย์ อบต.เขาดินเหนือ อ.บา้นกรวด นาย บญุเทยีน บญุเหมาะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71891 21/10/2565

๕๙๗ 9 31 บรีุรัมย์ 171 กู้ชีพ ม.อุบล นาย พงศธร เคร่ืองพาที อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71950 21/10/2565

๕๙๘ 9 31 บรีุรัมย์ อบต.ดอนมนต์ อ.สตึก นาย ฤทธิชัย ไสเสริม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71951 21/10/2565

๕๙๙ 9 31 บรีุรัมย์ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส.ท.หญิง อรุณวดี คงประโคน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72038 21/10/2565

๖๐๐ 9 31 บรีุรัมย์ รพช.พลับพลาชัย นาง อรอุมา ผาดไธสง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47903 22/03/2565

๖๐๑ 4 13 ปทมุธานี ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. โหน่ง ทบัทมิดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72084 21/10/2565

๖๐๒ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) นาย อานุภาพ ช้างทอง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6460 22/11/2565

๖๐๓ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ อบต.คลองวาฬ นาย เอกชัย เทยีมเทศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14740 22/02/2566

๖๐๔ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ อบต.คลองวาฬ นาย สมเกียรติ บวังาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14741 22/02/2566

๖๐๕ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ อบต.คลองวาฬ นาย พชิิต กล่ินมาลี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14742 22/02/2566

๖๐๖ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ อบต.คลองวาฬ นาย ระพพีฒัน์ คงสิทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14743 22/11/2565

๖๐๗ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ อบต.หนองพลับ นาย วิศรุต ปานหอม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46595 15/02/2565

๖๐๘ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน นาง ศศิธร สุขอิ่ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52911 22/11/2565

๖๐๙ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน นาง ขวัญใจ คูณทวี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52915 22/11/2565

๖๑๐ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน นาย อภวิัฒน์ เชียงฉิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52919 22/11/2565

๖๑๑ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน นางสาว อานันตยา ศุภรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52920 22/11/2565

๖๑๒ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน นางสาว พชิญาภคั สามลปาน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52921 22/11/2565

๖๑๓ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ อบต.บอ่นอก นาย นรา กองอาษา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52895 22/11/2565

๖๑๔ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธืสว่างประจวบธรรมสถาน นาย ศรราม สุรภาพ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.24255 15/02/2565

๖๑๕ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน นาย สุรัตน์ มอญไหม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46570 15/02/2565

๖๑๖ 5 77 ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน นาย ธีรวุฒิ ดิฐวงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46571 15/02/2565

๖๑๗ 6 25 ปราจีนบรีุ - ส.อ. ฐิติวัฒน์ บษุบงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72042 21/10/2565

๖๑๘ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย พรีะพล จีนสกุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52192 22/11/2565

๖๑๙ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย ยศพล นาดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52189 22/11/2565

๖๒๐ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นางสาว กนกนัดดา ศรีวรรณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52194 22/11/2565

๖๒๑ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นางสาว ชลธิชา แก้วเจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52203 22/11/2565

๖๒๒ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นางสาว บริมาส วอนาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52187 22/11/2565

๖๒๓ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย วันชัย เลทมุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52190 22/11/2565

๖๒๔ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย เกรียงไกร กิ่งแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52212 22/11/2565

๖๒๕ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย วสันต์ สง่างาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52186 22/11/2565

๖๒๖ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นางสาว สุวรรณา มังข า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52218 22/11/2565

๖๒๗ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย สายยนต์ หมันเทศมัน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52184 22/11/2565

๖๒๘ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย วาที ทองบญุมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52193 22/11/2565
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๖๒๙ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย สมคะเนย์ พวงมาลัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52209 22/11/2565

๖๓๐ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย พรชัย ปานทองดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52195 22/11/2565

๖๓๑ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย ไชยวัฒน์ ทองแบบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52205 22/11/2565

๖๓๒ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย ธรรมรักษ์ เรืองสะอาด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52191 22/11/2565

๖๓๓ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย อนุมาทย์ สง่างาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52202 22/11/2565

๖๓๔ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย คงศัก กล่ินสวรรค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52197 22/11/2565

๖๓๕ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย ชาญชัย เพชรชัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52185 22/11/2565

๖๓๖ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย นัฐพล มิตรสระน้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52204 22/11/2565

๖๓๗ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสัจจะพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย(กบนิทร์บรีุ) นาย ประชากร แก้วเคน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52208 22/11/2565

๖๓๘ 6 25 ปราจีนบรีุ มูลนิธิสว่างบ าเพญ็ธรรมสถาน นาย ยุทธพงษ์ ผันนะรา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52181 22/11/2565

๖๓๙ 6 25 ปราจีนบรีุ อบต.หนองโพรง นางสาว นิยดา อินผ้ึง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52217 22/11/2565

๖๔๐ 6 25 ปราจีนบรีุ อบต.หนองโพรง นาย คณิตพงษ์ จันทร์วัน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53110 22/11/2565

๖๔๑ 6 25 ปราจีนบรีุ อบต.โคกปบี นาย ทนงศักด์ิ ธงชัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52215 22/11/2565

๖๔๒ 6 25 ปราจีนบรีุ อบต.โคกปบี นาย ธนชัย นิธิตระการ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52213 22/11/2565

๖๔๓ 6 25 ปราจีนบรีุ อบต.หาดนางแก้ว นาย จิรพฒัน์ ปาเดช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52175 22/11/2565

๖๔๔ 6 25 ปราจีนบรีุ อบต.ทุ่งโพธิ์ นาย วัชรชัย วงค์ท าเนียบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52177 22/11/2565

๖๔๕ 6 25 ปราจีนบรีุ อบต.ทุ่งโพธิ์ นาย วีระพงษ์ เจริญเตีย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52178 22/11/2565

๖๔๖ 6 25 ปราจีนบรีุ อบต.ทุ่งโพธิ์ นาย ประญัติ สองพอ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52179 22/11/2565

๖๔๗ 6 25 ปราจีนบรีุ อบต.ทุ่งโพธิ์ จ่าสิบโท ผดุง ธงชัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52180 22/11/2565

๖๔๘ 6 25 ปราจีนบรีุ สสจ. ปราจีนบรีุ นาย จรัสพงศ์ เพรียวงาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52183 22/11/2565

๖๔๙ 12 94 ปตัตานี ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ.หญิง จิตบรรจง วรินทรเวช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72045 21/10/2565

๖๕๐ 12 94 ปตัตานี ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชชา สุวรรณรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72047 21/10/2565

๖๕๑ 4 14 พระนครศรีอยุธยา รพ.บางปะหนั นาย บญุเยี่ยม ทศสิน พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.2412 22/02/2566

๖๕๒ 4 14 พระนครศรีอยุธยา รพ.ทา่เรือ นาง พรีดา ข าละม้าย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.2493 22/02/2566

๖๕๓ 4 14 พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน นาย สิทธิโชค ด าเนินงาม พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6286 23/08/2565

๖๕๔ 4 14 พระนครศรีอยุธยา อบต.เกาะเรียน นาย ธนกร ศรีประเสริฐ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.36159 25/05/2565

๖๕๕ 4 14 พระนครศรีอยุธยา อบต.เกาะเรียน นาย สุคนธ์ อ้นใจธรรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.39095 26/10/2565

๖๕๖ 1 56 พะเยา โรงพยาบาลพะเยา นาง อัจฉรา อินสุวรรณ์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จฉพ.1909 21/12/2567

๖๕๗ 1 56 พะเยา องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา่หวาย ว่าที่ร.ต. มนัสชัย สุขศรี พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6303 23/08/2565

๖๕๘ 1 56 พะเยา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ.หญิง ศิริรัตน์ อ่อนศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72048 21/10/2565

๖๕๙ 1 56 พะเยา รพ. เชียงม่วน นาย วุฒิพงษ์ แก้วดวง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52554 22/11/2565

๖๖๐ 1 56 พะเยา กู้ชีพ-กู้ภยัเชียงม่วน นาย เอกนรินทร์ น้ าสา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52555 22/11/2565

๖๖๑ 1 56 พะเยา กู้ชีพบา้นทา่ฟา้ นาย ศักยะ เมืองก้อน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52553 22/11/2565

๖๖๒ 1 56 พะเยา มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์) จุดเชียงม่วน นางสาว น้ าฝน พอใจ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52550 22/11/2565

๖๖๓ 1 56 พะเยา มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์) จุดเชียงม่วน นางสาว เมธาวี รัดกุม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52549 22/11/2565

๖๖๔ 1 56 พะเยา มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์) จุดเชียงม่วน นาย วรากร สืบจิตต์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52547 22/11/2565

๖๖๕ 1 56 พะเยา มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์) จุดเชียงม่วน นาย ศุภสิทธิ์ ไชยชมภู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52548 22/11/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 18 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๖๖๖ 1 56 พะเยา กู้ชีพ-กู้ภยัเชียงม่วน นาย สมพล ทะนันไชย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52544 22/11/2565

๖๖๗ 1 56 พะเยา กู้ชีพ-กู้ภยัเชียงม่วน นาย กิตติทศัน์ ทาเสนา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52543 22/11/2565

๖๖๘ 11 82 พงังา ไม่มีต้นสังกัด นาย เสถียร แซ่ล่ิม พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.2538 22/02/2566

๖๖๙ 12 93 พทัลุง ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ. หญิงปราณี รักขุนส่อง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72051 21/10/2565

๖๗๐ 12 93 พทัลุง - ส.ท. กฤษณะ เพช็รไพโรจน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72070 21/10/2565

๖๗๑ 12 93 พทัลุง - ส.อ. ปณัณวิชญ์ แก้วรุ่ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72071 21/10/2565

๖๗๒ 12 93 พทัลุง ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ.หญิง กตัญชลี ด าด้วง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72080 21/10/2565

๖๗๓ 12 93 พทัลุง ศูนย์อ านวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ.หญิง นรีรัตน์ วงศ์ค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72095 21/10/2565

๖๗๔ 3 66 พจิิตร เทศบาลต.ไผ่รอบ นาย สมชาย อุ่นกงราช พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5785 15/02/2565

๖๗๕ 3 66 พจิิตร อบต.เขาเจ็ดลูก นาย อมรรัฒ จันทาศรี พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5763 15/02/2565

๖๗๖ 3 66 พจิิตร เทศบาลต.สามง่าม นาย อานุภาพ เพช็รคง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5812 15/02/2565

๖๗๗ 3 66 พจิิตร เทศบาลต.สามง่าม นาย ปรีชา เขียวพุ่มพวง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5771 15/02/2565

๖๗๘ 3 66 พจิิตร ปอ่เต็กต๊ึง จุดวชิรบารมี นางสาว ขวัญกมล ศิริ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5811 15/02/2565

๖๗๙ 3 66 พจิิตร ปอ่เต็กต๊ึง จุดวชิรบารมี นาย นิมิต อ้นอินทร์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5805 15/02/2565

๖๘๐ 3 66 พจิิตร กู้ชีพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน นาย หรัิญ ขันสิงหา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5792 15/02/2565

๖๘๑ 3 66 พจิิตร กู้ชีพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน นาย วสันต์ อาภาโส พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5791 15/02/2565

๖๘๒ 3 66 พจิิตร เทศบาลต.สามง่าม นาย บญุเลิศ พรสิริชัยมงคล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5799 15/02/2565

๖๘๓ 3 66 พจิิตร เทตบาลต าบลสามง่าม นาง อรทยั เพช็รคง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50594 21/06/2565

๖๘๔ 3 66 พจิิตร อบต.โพธิป์ระทบัช้าง นาย แผน ปู่เณรน้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50329 21/06/2565

๖๘๕ 3 66 พจิิตร อบต.โพธิป์ระทบัช้าง นาย เอกชัย ชูทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50326 21/06/2565

๖๘๖ 3 66 พจิิตร เทศบาลวังกรด นางสาว นพพร นพคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.49553 24/05/2565

๖๘๗ 3 66 พจิิตร อบต.วังง้ิว นาย ประเสริฐ เณรเถา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50335 21/06/2565

๖๘๘ 3 66 พจิิตร อบต.วังง้ิว นาย ปรีชา เบา้ทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50338 21/06/2565

๖๘๙ 3 66 พจิิตร อบต.วังง้ิว นาย อภสิิทธิ์ พลูละมูล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50339 21/06/2565

๖๙๐ 3 66 พจิิตร อบต.วังง้ิว นาย ยุทธพล รุ่งแจ้ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50340 21/06/2565

๖๙๑ 3 66 พจิิตร ปอ่เต็กต๊ึง นางสาว น้ าทพิย์ นาง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50358 21/06/2565

๖๙๒ 3 66 พจิิตร ปอ่เต็กต๊ึง ตะพานหนิ นาย ธนกิจ กันเฉย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50368 21/06/2565

๖๙๓ 3 66 พจิิตร ปอ่เต็กต๊ึง ตะพานหนิ นาย ชนะวงศ์ ผลารัตน์เจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50366 21/06/2565

๖๙๔ 3 66 พจิิตร ปอ่เต็กต๊ึง ตะพานหนิ นางสาว ประภาพรรณ ปฐมนันทกุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50364 21/06/2565

๖๙๕ 3 66 พจิิตร ปอ่เต็กต๊ึง ตะพานหนิ นาย ณรงค์ เภาบวั อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50365 21/06/2565

๖๙๖ 3 66 พจิิตร เทศบาลต าบลทบัคล้อ นาย เกียรติศักด์ิ บตุรราช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50348 21/06/2565

๖๙๗ 3 66 พจิิตร เทศบาลต าบลทบัคล้อ นาย ธีรัช ต่ายไทย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50351 21/06/2565

๖๙๘ 2 65 พษิณุโลก บรรเทาสาธารณภยัเทพนิมิตรศรีสัชนาลัย นาย สมโภช ประกิจ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9724 21/10/2565

๖๙๙ 2 65 พษิณุโลก - นาย ทรงวิทย์ ยอยยิ้ม พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9725 21/10/2565

๗๐๐ 2 65 พษิณุโลก เทศบาลต าบลบางระก า นาย ประพนัธ์ บวัแย้ม พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9726 21/10/2565

๗๐๑ 2 65 พษิณุโลก - นาย ณภทัร์ น้อยต้ัง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9727 21/10/2565

๗๐๒ 2 65 พษิณุโลก - นาง รัตนา ดีมงคล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9728 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 19 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๗๐๓ 2 65 พษิณุโลก - นาย อนุวัติ ลับกระโทก พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9729 21/10/2565

๗๐๔ 2 65 พษิณุโลก - นาย สุวรรณ ศรีสงคราม พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9730 21/10/2565

๗๐๕ 2 65 พษิณุโลก - นาย เสนีย์ อยู่แก้ว พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9731 21/10/2565

๗๐๖ 2 65 พษิณุโลก มูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม นาย พติตินันท์ รวีรุ่งพศุิทธิ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9732 21/10/2565

๗๐๗ 2 65 พษิณุโลก - นาย ปรีชาวุฒิ ม่วงบา้นยาง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9733 21/10/2565

๗๐๘ 2 65 พษิณุโลก มูลนิธิประสาทบญุสถาน นาย พงษพ์ทิกัษ์ พวงทอง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9734 21/10/2565

๗๐๙ 2 65 พษิณุโลก สมาคมกู้ภยัตากสามัคคี นาย พชร ส่ือเฉย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9735 21/10/2565

๗๑๐ 2 65 พษิณุโลก สมาคมกู้ภยัตากสามัคคี นางสาว ณธษา สุขเนียม พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9736 21/10/2565

๗๑๑ 2 65 พษิณุโลก โรงพยาบาลรวมแพทย์พษิณุโลก นางสาว ปยิะณัฐ ยี่อินทร์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9737 21/10/2565

๗๑๒ 2 65 พษิณุโลก โรงพยาบาลรวมแพทย์พษิณุโลก นาย ชัยวัฒน์ โตเมศร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.9738 21/10/2565

๗๑๓ 2 65 พษิณุโลก รพช.สิรินธร นาย ศักดา ทรงภู่ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71983 21/10/2565

๗๑๔ 2 67 เพชรบรูณ์ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ท. ปรีชา สมบรูณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72087 21/10/2565

๗๑๕ 1 54 แพร่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย นางสาว ปยิะมาศ เหลาทอง เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จฉพ.1907 21/12/2567

๗๑๖ 7 44 มหาสารคาม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาย ธวัชชัย ภเูพง็ใจ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52329 22/11/2565

๗๑๗ 10 35 ยโสธร รพ.ไทยเจริญ นางสาว ยุภา ไชยโคตร เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จฉพ.2118 21/12/2567

๗๑๘ 10 35 ยโสธร 171 กู้ชีพ ม.อุบล นางสาว จิราวรรณ สูติสงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71948 21/10/2565

๗๑๙ 10 35 ยโสธร 31ชมรมศิษย์พระอรหนัจี้กง นาย อภสิิทธิ ์ ปรือทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71963 21/10/2565

๗๒๐ 12 95 ยะลา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ. อัสนีย์ เส้งโสด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72035 21/10/2565

๗๒๑ 7 45 ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด นางสาว อรณัชชา สาตรแสง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5551 21/12/2564

๗๒๒ 7 45 ร้อยเอ็ด ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาง สมจิตร บบุผามาตย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72097 21/10/2565

๗๒๓ 7 45 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลคูเมือง(เมืองสรวง) จ.ส.อ. ณรงค์ชัย วรรณสินธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72098 21/10/2565

๗๒๔ 7 45 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลคูเมือง(เมืองสรวง) ว่าที่ ร.ต. ทนิวัตน์ แก้วแหวน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72099 21/10/2565

๗๒๕ 7 45 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลคูเมือง(เมืองสรวง) นาย สนั่น แสนงาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72100 21/10/2565

๗๒๖ 7 45 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลคูเมือง(เมืองสรวง) นาย ประภาส แวงวรรณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72101 21/10/2565

๗๒๗ 7 45 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลคูเมือง(เมืองสรวง) นาย บญัชา ทว้มประเสริฐ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72102 21/10/2565

๗๒๘ 7 45 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลคูเมือง(เมืองสรวง) นาย จิรวัฒน์ ฤทธาพรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72103 21/10/2565

๗๒๙ 7 45 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเมืองสรวง นาย ไพวัลย์ มิยะพนัธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72104 21/10/2565

๗๓๐ 7 45 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเมืองสรวง นาย ธีรเมธ มลิมาตย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72105 21/10/2565

๗๓๑ 7 45 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเมืองสรวง นาย วิทรูย์ ศรีตะวัน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72106 21/10/2565

๗๓๒ 11 85 ระนอง รพ.กะเปอร์ นางสาว ชุติญาภรณ์ อ่อนแก้ว เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จฉพ.1979 21/12/2567

๗๓๓ 5 70 ราชบรีุ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ. กฤตภคั ทพัโพธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72068 21/10/2565

๗๓๔ 5 70 ราชบรีุ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ท. ประสิทธิ ์ วงษป์ระเสริฐ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72088 21/10/2565

๗๓๕ 4 16 ลพบรีุ มูลนิธิพทุธธรรมสงเคราะหล์ านารายณ์ฯ (พง้ไล้ 16) (รพ.ชัยบาดาล) นาย วิรัช กมลแสงมณี พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6139 21/06/2565

๗๓๖ 4 16 ลพบรีุ มูลนิธิพทุธธรรมสงเคราะหล์ านารายณ์ พง้ไล้ 16 นาย อานนท์ เขียวงาม พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.2836 27/01/2565

๗๓๗ 4 16 ลพบรีุ - ส.อ. ชยานนท ์ ปาลวัฒน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72041 21/10/2565

๗๓๘ 4 16 ลพบรีุ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย วรรณชัย กระจายศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72043 21/10/2565

๗๓๙ 4 16 ลพบรีุ ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. ศรายุทธ ขันธปราชญ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72063 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 20 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๗๔๐ 1 52 ล าปาง เทศบาลต าบลปงยางคก นาย กฤษณะ สัญญะเขื่อน พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5261 24/08/2564

๗๔๑ 1 52 ล าปาง - ส.อ. นพพร แปงแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72039 21/10/2565

๗๔๒ 1 52 ล าปาง - ส.อ. ไตรรัตน์ แม่นรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72058 21/10/2565

๗๔๓ 1 52 ล าปาง ทต.ปงยาคก นาย ทศพล ตุ้ยวงศ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52262 22/11/2565

๗๔๔ 1 52 ล าปาง ทต.ปงยาคก นาย วันชัย หม้อค ามูล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5570 21/02/2566

๗๔๕ 1 52 ล าปาง ทต.ปงยาคก นาย ฐิติพงศ์ อินต๊ะยอด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5562 24/01/2566

๗๔๖ 1 52 ล าปาง ทต.ปงยาคก นาย กฤษกร วงศ์วิเศษ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5568 21/02/2566

๗๔๗ 1 52 ล าปาง ทต.หา้งฉัตรแม่ตาล นาย อนุสรณ์ สุภากูล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5610 22/11/2565

๗๔๘ 1 52 ล าปาง เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล นาย ประภาส จองปนัต๊ะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52300 22/11/2565

๗๔๙ 1 52 ล าปาง กู้ภยัหา้งฉัตรแม่ตาล นาย อัมรัตน์ ใจค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51297 23/08/2565

๗๕๐ 1 51 ล าพนู รพ.ศิริเวช ล าพนู นาย กิตติพงษ์ ทาประเสริฐ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6364 22/11/2565

๗๕๑ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลบา้นกลาง นาย มานะ ปานุมัด พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5973 24/05/2565

๗๕๒ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลศรีบวับาน นาย เกรียงไกร ศศิพงศ์พนา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5954 24/05/2565

๗๕๓ 1 51 ล าพนู รพ.หริภญุชัย เมโมเรียล นาย ธนพฒัน์ โพธิมา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5980 24/05/2565

๗๕๔ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลทาขุมเงิน นาย ไพฑูรย์ เนตรสว่าง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6401 22/11/2565

๗๕๕ 1 51 ล าพนู ทต.ทาขุมเงิน นาย คมสันต์ สุวรรณกาศ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6402 22/11/2565

๗๕๖ 1 51 ล าพนู สมาคมกู้ชีพ - กู้ภยั ล าพนู นาย เอกชัย กองแสน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47343 22/03/2565

๗๕๗ 1 51 ล าพนู สมาคมกู้ชีพ-กู้ภยัล าพนู นาย สุรพงษ์ มหาไม้ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47360 22/03/2565

๗๕๘ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลบา้นกลาง นาย ยุทธนา เตโช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.36068 25/05/2565

๗๕๙ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลบา้นกลาง นาย นิคม ไชยดวงค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47315 22/03/2565

๗๖๐ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลศรีบวับาน นาย สมยศ จันต๊ะพงิค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.36069 25/05/2565

๗๖๑ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลหนองยวง จ่าสิบเอก รุธ จันธิมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47337 22/03/2565

๗๖๒ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลหนองยวง นาย วิษณุพงษ์ วงค์ไฝ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47339 22/03/2565

๗๖๓ 1 51 ล าพนู อบจ.ล าพนู นาย กฤษฎาวัฒน์ บญุทบัทมิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51308 23/08/2565

๗๖๔ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลทุ่งหวัช้าง นาย จักรพนัธ์ เปยีงน้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47331 22/03/2565

๗๖๕ 1 51 ล าพนู อบต.นครเจดีย์ นาย ราชัน ไชยลา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.39983 21/12/2565

๗๖๖ 1 51 ล าพนู อบต.นครเจดีย์ นาย อนุชา เตจะสังข์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56013 24/01/2566

๗๖๗ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลทาขุมเงิน นางสาว วิดารัตน์ ริยะกาศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56004 24/01/2566

๗๖๘ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลทาขุมเงิน นาง กรรณิการ์ คุณยศยิ่ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56005 24/01/2566

๗๖๙ 1 51 ล าพนู อบต.ทุ่งหวัช้าง นาย สุวิทย์ ต๊ิบแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.55999 24/01/2566

๗๗๐ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง นาย ยุคล ฝ้ันพรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47373 22/03/2565

๗๗๑ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ นาย ภาณุพงค์ ชัยชนะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47403 22/03/2565

๗๗๒ 1 51 ล าพนู เทศบาลต าบลทุ่งหวัช้าง นาย ทศพร วงค์ษา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.39973 21/12/2565

๗๗๓ 1 51 ล าพนู อบต.หนองปลาสวาย นาย สาคร ตุ่นวิชัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.39961 21/12/2565

๗๗๔ 1 51 ล าพนู อบต.หนองปลาสวาย นาย อนันต์ วงศ์สายะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.39962 21/12/2565

๗๗๕ 1 51 ล าพนู อบต.ทาแม่ลอบ นาย สุชาติ ธัมมากาศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56006 24/01/2566

๗๗๖ 1 51 ล าพนู อบต.ทาแม่ลอบ นาย พงษเ์ดช ยะดอย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.4170 22/02/2566

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 21 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๗๗๗ 1 51 ล าพนู อบต.ทาแม่ลอบ นาย พนม สิทธิวงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.4172 22/02/2566

๗๗๘ 1 51 ล าพนู ทต.เหมืองจี้ นาย วีรพนธ์ อุ่นโทก้าศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.4072 22/02/2566

๗๗๙ 1 51 ล าพนู ทต.เหมืองจี้ นาย ประเสริฐ วงศ์วัน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.4070 22/02/2566

๗๘๐ 1 51 ล าพนู ทต.เหมืองจี้ นาย สมภพ เปง็วงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.4109 22/02/2566

๗๘๑ 1 51 ล าพนู ทต.เหมืองจี้ นาย คมสันต์ จี้ปคู า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.4062 22/02/2566

๗๘๒ 1 51 ล าพนู ทต.เหมืองจี้ นาย ดวงจันทร์ ศรีแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.36062 25/05/2565

๗๘๓ 1 51 ล าพนู อบต.หว้ยยาบ นางสาว นันทชารินี พนัทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47393 22/03/2565

๗๘๔ 1 51 ล าพนู อบต.หว้ยยาบ นาย เพิ่มศักด์ิ พทิกัษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47395 22/03/2565

๗๘๕ 8 42 เลย โรงพยาบาลปากชม นาย จิตติศักด์ิ ภสูมมาตย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.2851 27/01/2565

๗๘๖ 8 42 เลย ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส.อ. สัพพญัญู แถลงกัน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72036 21/10/2565

๗๘๗ 8 42 เลย รพช.เชียงคาน นาย นาฆิน ดวงปา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53847 22/11/2565

๗๘๘ 8 42 เลย โรงพยาบาลเชียงคาน นาย อัชวิน ศรีมงคล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53875 22/11/2565

๗๘๙ 8 42 เลย โรงพยาบาลเชียงคาน นาย สิริชัย ค าพา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53876 22/11/2565

๗๙๐ 8 42 เลย รพช.เชียงคาน นาย สุรศักด์ิ ค าพา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53845 22/11/2565

๗๙๑ 8 42 เลย โรงพยาบาลเชียงคาน นาย จักรกริช ทมุสวัสด์ิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53877 22/11/2565

๗๙๒ 8 42 เลย รพช.เชียงคาน นาย ณัฐวัฒน์ พรตุ่น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53848 22/11/2565

๗๙๓ 8 42 เลย รพช.เชียงคาน นาย กีรติ สาลาสุตา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53844 22/11/2565

๗๙๔ 8 42 เลย โรงพยาบาลเชียงคาน นาย ชัยสิทธิ์ สุริยสาร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53874 22/11/2565

๗๙๕ 8 42 เลย รพช.เชียงคาน นาย ณัฐวุฒิ ค าพา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53842 22/11/2565

๗๙๖ 8 42 เลย โรงพยาบาลเชียงคาน นาย อุทยั โคตรอุดมพร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53878 22/11/2565

๗๙๗ 8 42 เลย โรงพยาบาลเชียงคาน นาย ณัฐนันท์ สุรันนา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53796 22/11/2565

๗๙๘ 8 42 เลย รพช.เชียงคาน นาย ธวัชชัย โพนเมืองหล้า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53846 22/11/2565

๗๙๙ 8 42 เลย รพช.เชียงคาน นาย อัธชัย แถวบญุมี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53850 22/11/2565

๘๐๐ 8 42 เลย กู้ชีพเทศบาลต าบลเขาแก้ว นาย จักสิน ซ้ายจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53862 22/11/2565

๘๐๑ 8 42 เลย กู้ชีพเทศบาลต าบลเขาแก้ว นาย ก้องเกียรติ วงศ์อนันต์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53866 22/11/2565

๘๐๒ 8 42 เลย กู้ชีพ-กู้ภยัเลย จุดเทศบาลเชียงคาน นาง บญุสิริ เมธาวรพงศ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10657 22/11/2565

๘๐๓ 8 42 เลย กู้ชีพ-กู้ภยัเลย จุดเทศบาลเชียงคาน นาย เมธี เมธาวรพงศ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10660 22/11/2565

๘๐๔ 8 42 เลย กู้ชีพ-กู้ภยัเลย จุดเทศบาลเชียงคาน นาย ธนากร เมธาวรพงศ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53835 22/11/2565

๘๐๕ 8 42 เลย กู้ชีพ-กู้ภยัเลย จุดเทศบาลเชียงคาน นาย พธิยา โสภา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53836 22/11/2565

๘๐๖ 8 42 เลย กู้ชีพ-กู้ภยัเลย จุดเทศบาลเชียงคาน นาย วัชรพงษ์ สุเมธพนัธุ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53833 22/11/2565

๘๐๗ 8 42 เลย กู้ชีพสมาคมร่วมใจกู้ภยั จุดบา้นใหม่ศาลาเฟอืง นาย อดิสรณ์ ละตา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53857 22/11/2565

๘๐๘ 8 42 เลย กู้ชีพสมาคมร่วมใจกู้ภยั จุดบา้นใหม่ศาลาเฟอืง นาย สมศักด์ิ บญุศิลป์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53863 22/11/2565

๘๐๙ 8 42 เลย กู้ชีพสมาคมร่วมใจกู้ภยั จุดบา้นใหม่ศาลาเฟอืง นาง อมรรัตน์ บญุศิลป์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53859 22/11/2565

๘๑๐ 8 42 เลย กู้ชีพมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจุดเชียงคาน นาย จักริน พงศ์สัมพนัธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53799 22/11/2565

๘๑๑ 8 42 เลย กู้ชีพมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจุดเชียงคาน นาย พงษศั์กด์ิ ค าแสน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53805 22/11/2565

๘๑๒ 8 42 เลย กู้ชีพมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจุดเชียงคาน นาย ธีรวุฒิ ค าแสน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53806 22/11/2565

๘๑๓ 8 42 เลย กู้ชีพมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจุดเชียงคาน นาย สิทธิศักด์ิ ทนุราช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53802 22/11/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 22 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๘๑๔ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.ปากตม นางสาว ราตรี แสนค ายอ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53807 22/11/2565

๘๑๕ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.ปากตม นาย สงกรานต์ แสนซ้าย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53813 22/11/2565

๘๑๖ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.ปากตม นาย เล่ือมศรี พรหมสาส์น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53811 22/11/2565

๘๑๗ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.ปากตม นาย ทรงสิทธิ์ แก้วยาศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53810 22/11/2565

๘๑๘ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.บฮุม นาย วรยุทธ ศรีสุขา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53815 22/11/2565

๘๑๙ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.บฮุม นาย วิทธิพงษ์ พนัธ์น้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53816 22/11/2565

๘๒๐ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.บฮุม นาย นฤพล มะลิสาร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53818 22/11/2565

๘๒๑ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.บฮุม นาย จักรกฤษ์ ดวงประทปี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53870 22/11/2565

๘๒๒ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.บฮุม นาย มนตรี บญุสิม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53814 22/11/2565

๘๒๓ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.บฮุม นาย ชินกร สีดานา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53819 22/11/2565

๘๒๔ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.บฮุม นางสาว สะโน บญุสิม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53817 22/11/2565

๘๒๕ 8 42 เลย กู้ชีพน้ าพร จุดปากตม นาย ส าเนียง โภชน์ฉิมพลี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53827 22/11/2565

๘๒๖ 8 42 เลย กู้ชีพน้ าพร จุดปากตม นาง บวัใหล โภชน์ฉิมพลี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53828 22/11/2565

๘๒๗ 8 42 เลย กู้ชีพน้ าพร จุดปากตม นาย ปยิพงค์ ค าแสน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53829 22/11/2565

๘๒๘ 8 42 เลย กู้ชีพน้ าพร จุดปากตม นาย เสวียน มาลา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53830 22/11/2565

๘๒๙ 8 42 เลย กู้ชีพน้ าพร จุดปากตม นาย เกรียงไกร ธรรมหลาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53945 22/11/2565

๘๓๐ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.จอมศรี นาง พชัราภรณ์ ไชยแพงศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53825 22/11/2565

๘๓๑ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.จอมศรี นาย สุเมต ค าหาร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53840 22/11/2565

๘๓๒ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.จอมศรี นาย วีระ ไชยคีนี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53841 22/11/2565

๘๓๓ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.จอมศรี นาย โกวัตย์ จันทะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53826 22/11/2565

๘๓๔ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.จอมศรี นาย สุเทพ ไพศูนย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53822 22/11/2565

๘๓๕ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.จอมศรี นาย บญุเง่ียม ทบัทมิจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53824 22/11/2565

๘๓๖ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.จอมศรี นาย ประเวท ค าหาร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53872 22/11/2565

๘๓๗ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.จอมศรี นาย ศิราวุธ แสงสว่าง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53879 22/11/2565

๘๓๘ 8 42 เลย กู้ชีพ-กู้ภยัเลย จุดอ.เชียงคาน นาง รัตนาพร ทาปอ้ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53798 22/11/2565

๘๓๙ 8 42 เลย กู้ชีพ-กู้ภยัเลย จุดอ.เชียงคาน นาย อ ามา ทาปอ้ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53795 22/11/2565

๘๔๐ 8 42 เลย กู้ชีพ-กู้ภยัเลย จุดอ.เชียงคาน นาง เพญ็พร ทดัโกสุม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53797 22/11/2565

๘๔๑ 8 42 เลย กู้ชีพ-กู้ภยัเลย จุดอ.เชียงคาน นาย ศาสตราวุธ จันดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53803 22/11/2565

๘๔๒ 8 42 เลย กู้ชีพ-กู้ภยัเลย จุดอ.เชียงคาน นาย ชฎายุทธ วงษล์า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53804 22/11/2565

๘๔๓ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.นามาลา นาย สมคิด แก้วเกษศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46318 15/02/2565

๘๔๔ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.นามาลา นาย หล่ า หารชัยภา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46321 15/02/2565

๘๔๕ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.นามาลา นาย สมบติั แก้วเกษศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46319 15/02/2565

๘๔๖ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.เหล่ากอหก นาย กฤษณพงษ์ จันทะคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46337 15/02/2565

๘๔๗ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.เหล่ากอหก นาย ประจวบ จันทะคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46323 15/02/2565

๘๔๘ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.เหล่ากอหก นาย อนุวัต จันทะคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46338 15/02/2565

๘๔๙ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.เหล่ากอหก นาย อดุลย์ จันทะคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46325 15/02/2565

๘๕๐ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.เหล่ากอหก นาย ธรณิศวร์ พรมขันตี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46324 15/02/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 23 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๘๕๑ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.เหล่ากอหก นาย ธีรพงษ์ จันทะคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46341 15/02/2565

๘๕๒ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.เหล่ากอหก นาย คมเพชร จันทะศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46339 15/02/2565

๘๕๓ 8 42 เลย กู้ชีพเทศบาลต าบลนาแหว้ จ.อ. ประสงค์ สีสงคราม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46322 15/02/2565

๘๕๔ 8 42 เลย กู้ชีพเทศบาลต าบลนาแหว้ นาย สายยันต์ แสนคุ้ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46305 15/02/2565

๘๕๕ 8 42 เลย กู้ชีพเทศบาลต าบลนาแหว้ นาย สุรัตน์ ศรีฟอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46307 15/02/2565

๘๕๖ 8 42 เลย กู้ชีพเทศบาลต าบลนาแหว้ นาย ประวัติ คนเพยีร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46306 15/02/2565

๘๕๗ 8 42 เลย กู้ชีพเทศบาลต าบลนาแหว้ นาย ค าภา แสงรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46345 15/02/2565

๘๕๘ 8 42 เลย กู้ชีพเทศบาลต าบลนาแหว้ นาย ชาญณรงค์ วันทองสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46344 15/02/2565

๘๕๙ 8 42 เลย กู้ชีพเทศบาลต าบลนาแหว้ นาย ยอดคม วรรณา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46346 15/02/2565

๘๖๐ 8 42 เลย กู้ชีพเทศบาลต าบลนาแหว้ นาย สบาย แสงรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46342 15/02/2565

๘๖๑ 8 42 เลย กู้ชีพเทศบาลต าบลนาแหว้ นาย จีรศักด์ิ มั่นมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46327 15/02/2565

๘๖๒ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.แสงภา นาย สมพล ศรีบุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46348 15/02/2565

๘๖๓ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.แสงภา นาย มานพ ศรีพรหม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46310 15/02/2565

๘๖๔ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.แสงภา นาย ศักด์ิชัย แก้วมงคล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46312 15/02/2565

๘๖๕ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.แสงภา นาย ชัยรัตน์ จันทะคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46311 15/02/2565

๘๖๖ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.แสงภา นาย ถนงค์ พทุธรักษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46308 15/02/2565

๘๖๗ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.แสงภา นาย สมพร สิงหรั์กษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46351 15/02/2565

๘๖๘ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.แสงภา นาย ไกรสอน นนทะโคตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46309 15/02/2565

๘๖๙ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.แสงภา นาย กานต์ แก้วมณี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46349 15/02/2565

๘๗๐ 8 42 เลย กู้ชีพ อบต.แสงภา นาย จงจิต สีบุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46347 15/02/2565

๘๗๑ 10 33 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลบวัเชด นางสาว กรรนิกา อักษร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72161 21/10/2565

๘๗๒ 10 33 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลบวัเชด นางสาว กันตินันท ์ อักษร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72163 21/10/2565

๘๗๓ 8 31 ศรีสะเกษ วีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ นางสาว รดาธร ค าเสียง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71838 21/10/2565

๘๗๔ 10 33 ศรีสะเกษ 127 อบต.โพนงาม อ.เดชอุดม นาย อนันต์ บญุราช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71938 21/10/2565

๘๗๕ 10 33 ศรีสะเกษ 171 กู้ชีพ ม.อุบล นางสาว สุนิถา ระมาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71947 21/10/2565

๘๗๖ 10 33 ศรีสะเกษ 171 กู้ชีพ ม.อุบล นาย พลพล พมิโคตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71949 21/10/2565

๘๗๗ 10 33 ศรีสะเกษ 33-อบต.ผักแพว นาย บญุน า พาที อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71957 21/10/2565

๘๗๘ 10 33 ศรีสะเกษ 33-อบต.ผักแพว นาย กิตติศักด์ิ วารินทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71958 21/10/2565

๘๗๙ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย บญุฤทธิ์ จ าปาทอง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.848 22/02/2566

๘๘๐ 8 47 สกลนคร อบต.หนองเมธี นาย พรประเสริฐ นวลตาล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71737 21/10/2565

๘๘๑ 8 47 สกลนคร อบต.สร้างค้อ ภพูาน  จ.สกลนคร นาย ชาตรี พงษสิ์งห์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50424 21/06/2565

๘๘๒ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลสร้างค้อ นาย สุชาติ นาบ ารุง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50417 21/06/2565

๘๘๓ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลสร้างค้อ นาย สุภร์ี พรุิณรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.20734 22/02/2566

๘๘๔ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลสร้างค้อ นาย อาทติย์ พมิพชิัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50416 21/06/2565

๘๘๕ 8 47 สกลนคร อบต.สร้างค้อ ภพูาน  จ.สกลนคร นาย วิชัย คิดท า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50422 21/06/2565

๘๘๖ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลสร้างค้อ นาย โอภาศ ศรีสุธรรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.20724 22/02/2566

๘๘๗ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลสร้างค้อ นาย ต้วน เชื้อพระซอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.20723 22/02/2566

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 24 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๘๘๘ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลสร้างค้อ นาย สุทศั นาถมทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.20728 22/02/2566

๘๘๙ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลสร้างค้อ นาย สนิท สอนสูญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.20730 22/02/2566

๘๙๐ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลโคกภู นาย บญุพร้อม ค าศรีพล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50393 21/06/2565

๘๙๑ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลโคกภู นาย สุวิทย์ แสนประเสริฐ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14633 21/06/2565

๘๙๒ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลโคกภู นาย ถนอมพงษ์ เพง็พา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50426 21/06/2565

๘๙๓ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลโคกภู นาง รุ่งรัตน์ โสนนอก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50392 21/06/2565

๘๙๔ 8 47 สกลนคร เทศบาลต าบลโคกภู นาย อภเิชษชัย บญุไชย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50427 21/06/2565

๘๙๕ 8 47 สกลนคร ทต.สามัคคีพฒันา อ.อากาศฯ จ.สกลนคร นาย โชคดี สิงหท์องไชย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52726 22/11/2565

๘๙๖ 8 47 สกลนคร ทต.สามัคคีพฒันา อ.อากาศฯ จ.สกลนคร นาย สังกา ศรีสมัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52727 22/11/2565

๘๙๗ 8 47 สกลนคร ทต.สามัคคีพฒันา อ.อากาศฯ จ.สกลนคร นาย ประธงชัย แก้วฝ่าย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52725 22/11/2565

๘๙๘ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย จิรายุ คึมยะราช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50837 23/08/2565

๘๙๙ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย วิรัตน์ ฮังกะสี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50817 23/08/2565

๙๐๐ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย อดิเทพ พมินาจ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50831 23/08/2565

๙๐๑ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย ชาญยุทธ ชาติโสม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50819 23/08/2565

๙๐๒ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย อนุพล พรมเภา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50836 23/08/2565

๙๐๓ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย รักชาติ บวัขันธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50830 23/08/2565

๙๐๔ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย รัฐพล ประดา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50816 23/08/2565

๙๐๕ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย ยรรยง รีทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50835 23/08/2565

๙๐๖ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย องุ่น ไตรบตุร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50832 23/08/2565

๙๐๗ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย บรรจง สาเจียร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50818 23/08/2565

๙๐๘ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย อภชิัย ปาระคะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50833 23/08/2565

๙๐๙ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย สัญญา ลุยสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50815 23/08/2565

๙๑๐ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร นาย สมชาย กาดีโรจน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50841 23/08/2565

๙๑๑ 8 47 สกลนคร อบต.หนองแวงใต้ นาย ธีระพงษ์ นามเสนา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50820 23/08/2565

๙๑๒ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย สมชาย ไชยรบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.16491 24/01/2566

๙๑๓ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย อภวิัฒน์ โคตะนู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.16488 24/01/2566

๙๑๔ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย บตุรศรี รัตนะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.16496 24/01/2566

๙๑๕ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย สมศักด์ิ คุณอุ่น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.16485 24/01/2566

๙๑๖ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย จ าลอง จ าปาจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.16486 24/01/2566

๙๑๗ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย สุริยา เยี่ยงกลาง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.16487 24/01/2566

๙๑๘ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย วิรัตน์ พรมเสนา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.16495 24/01/2566

๙๑๙ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย ประทมุทพิย์ มีเหมือน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.16490 24/01/2566

๙๒๐ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย วีระศักด์ิ ระดาดาษ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.16494 24/01/2566

๙๒๑ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย ปรารถนา หล้าพนัธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.16489 24/01/2566

๙๒๒ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย ทรงเดช เหง้าโอสา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58705 24/01/2566

๙๒๓ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย ทองเพยีร คุณอุ่น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58706 24/01/2566

๙๒๔ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย พจิิตร ไชยเชษฐ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58707 24/01/2566

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 25 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๙๒๕ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย สุพงค์ ทองเหลือง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58709 24/01/2566

๙๒๖ 8 47 สกลนคร โรงพยาบาลส่องดาว นาย สุริยา กาละทอน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58710 24/01/2566

๙๒๗ 12 90 สงขลา เทศบาลต าบลนาทวีนอก นาย ขรรค์ชัย ขมิโดย พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5689 15/02/2565

๙๒๘ 12 90 สงขลา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ นาย ประดิษฐ์ งามเมือง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6543 22/11/2565

๙๒๙ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ชีพพะตงเทดิธรรม นางสาว นุชนาฎ คุณเจริญ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6526 22/11/2565

๙๓๐ 12 90 สงขลา เทศบาลต าบลทา่ช้าง นางสาว ณัฐฐิฌา แก้วเพชร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6530 22/11/2565

๙๓๑ 12 90 สงขลา ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นางสาว วรรณธิดา มุสิกรักษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71889 21/10/2565

๙๓๒ 12 90 สงขลา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ.หญิง ชนากานต์ แก้วขาว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72050 21/10/2565

๙๓๓ 12 90 สงขลา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส.อ. กัมพล สาระวัน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72053 21/10/2565

๙๓๔ 12 90 สงขลา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส.อ.หญิง จรรยา กอพนูพฒัน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72056 21/10/2565

๙๓๕ 12 90 สงขลา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. ภริะพงศ์ เวชรักษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72057 21/10/2565

๙๓๖ 12 90 สงขลา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. วาทติย์ แบนจันทร์ถา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72064 21/10/2565

๙๓๗ 12 90 สงขลา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ. วิษณุ อะหมัด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72066 21/10/2565

๙๓๘ 12 90 สงขลา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.อ. บรม บญุธรรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72082 21/10/2565

๙๓๙ 12 90 สงขลา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส.อ. ชญานิน เครือณรงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72085 21/10/2565

๙๔๐ 12 90 สงขลา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส.อ. บริุนทร์ ศรประสิทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72090 21/10/2565

๙๔๑ 12 90 สงขลา ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ท. สมเจตน์ รักดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72094 21/10/2565

๙๔๒ 12 90 สงขลา อบต.ทบัช้าง นาง เสริม สุขแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60776 21/02/2566

๙๔๓ 12 90 สงขลา อบต.ทบัช้าง นาย ไชยกิจ ทนัทโร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60799 21/02/2566

๙๔๔ 12 90 สงขลา อบต.ทบัช้าง นาย ประคอง ชุมวาส อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60777 21/02/2566

๙๔๕ 12 90 สงขลา อบต.ทบัช้าง นาง ดวงรัตน์ เนาวะกะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60775 21/02/2566

๙๔๖ 12 90 สงขลา อบต.ทบัช้าง นาย เทอืน ไพโรจน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60797 21/02/2566

๙๔๗ 12 90 สงขลา อบต.สะกอม (อ.เทพา) นาย สิทธิชัย มะประสิทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48418 22/03/2565

๙๔๘ 12 90 สงขลา เทศบาลนครสงขลา นาย พณิธนู ทองขาว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.50692 23/08/2565

๙๔๙ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ภยัรัตภมูิธรรมาวาส นาย สวัสด์ิ สอิด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25131 22/02/2566

๙๕๐ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ภยัรัตภมูิธรรมาวาส นาย มานะ รัตตะพนัธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25135 22/02/2566

๙๕๑ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ภยัรัตภมูิธรรมาวาส นางสาว ธนพร นกแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25139 22/02/2566

๙๕๒ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ภยัรัตภมูิธรรมาวาส นางสาว พรพรรณ รัตตะพนัธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25140 22/02/2566

๙๕๓ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ภยัรัตภมูิธรรมาวาส นาย อนุเทพ เอื้อพาณิชย์กุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25142 22/02/2566

๙๕๔ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ภยัรัตภมูิธรรมาวาส นาย เจริญศักด์ิ จันทศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25143 22/02/2566

๙๕๕ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ภยัรัตภมูิธรรมาวาส นาย นุรดีน ตะหลา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25146 22/02/2566

๙๕๖ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ภยัรัตภมูิธรรมาวาส นาย วิทยา มากจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25147 22/02/2566

๙๕๗ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ภยัรัตภมูิธรรมาวาส นาย ธีระศักด์ิ จันโสด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.25148 22/02/2566

๙๕๘ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ภยัรัตภมูิธรรมาวาส นางสาว นาตาชา แดงล่าโหด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60820 21/02/2566

๙๕๙ 12 90 สงขลา มูลนิธิกู้ภยัรัตภมูิธรรมาวาส ว่าที่ร.ต.หญิง สุพตัรา สุวรรณชาตรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60821 21/02/2566

๙๖๐ 12 91 สตูล อบต.บา้นควน นาย ดุษฎี นารีเปน พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.4294 22/02/2566

๙๖๑ 12 91 สตูล อบต.น้ าผุด นาย เกษม ทอดยอด พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.5704 15/02/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 26 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๙๖๒ 12 91 สตูล ทต.คลองขุด นาย ศักด์ิ บญุชู พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3545 28/09/2565

๙๖๓ 12 91 สตูล ทต.คลองขุด นาง เกศวรางค์ สารบญั พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3540 28/09/2565

๙๖๔ 12 91 สตูล ทต.คลองขุด นาย อ านวย อานับ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3546 28/09/2565

๙๖๕ 12 91 สตูล ทต.คลองขุด นาย รัฐศาสตร์ วงศ์กระจ่าง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3552 28/09/2565

๙๖๖ 12 91 สตูล องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง นาย อิสมาแอน ตาแห อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48585 24/05/2565

๙๖๗ 12 91 สตูล องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง นาย สาและ ทา่ชะมวง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48584 24/05/2565

๙๖๘ 12 91 สตูล องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง นาย ธีรภทัร รามหนู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48582 24/05/2565

๙๖๙ 12 91 สตูล องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง นาย บรม เขน็ดพชื อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48583 24/05/2565

๙๗๐ 12 91 สตูล องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง นาย ประดิษฐ์ สัญญา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48572 24/05/2565

๙๗๑ 12 91 สตูล องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง นาย อนิรุทธ์ ใบกาเด็น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48586 24/05/2565

๙๗๒ 12 91 สตูล องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง นางสาว ชุติมา บญุเรือง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48571 24/05/2565

๙๗๓ 12 91 สตูล องค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง นาย มูฮ าหมัดซอและ สันเขาน้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48589 24/05/2565

๙๗๔ 12 91 สตูล อบต.บา้นควน นางสาว ซัลวา หลังปเูต๊ะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48569 24/05/2565

๙๗๕ 12 91 สตูล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นควน นางสาว สุพตัรา เต๊ะปยูู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48590 24/05/2565

๙๗๖ 12 91 สตูล มูลนิธิกู้ภยัร่มไทรสตูล นาย สาโรจน์ ศรีน้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.9953 22/02/2566

๙๗๗ 12 91 สตูล มูลนิธิกู้ภยัร่มไทรสตูล นางสาว พรพศิ ด้วงอ้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.9950 22/02/2566

๙๗๘ 12 91 สตูล มูลนิธิธรรมรังสี นางสาว ราณี คงสีด า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5418 24/05/2565

๙๗๙ 12 91 สตูล มูลนิธิธรรมรังสี นางสาว โชติรส พลึิก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48580 24/05/2565

๙๘๐ 12 91 สตูล มูลนิธิธรรมรังสี นางสาว ทองสุด พรมโคต อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48577 24/05/2565

๙๘๑ 12 91 สตูล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นควน นางสาว สาปนี๊ะ ยะโกบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48591 24/05/2565

๙๘๒ 12 91 สตูล อบต.บา้นควน นาย อิสมาแอล ปยิาตู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10123 22/02/2566

๙๘๓ 12 91 สตูล อบต.บา้นควน นาย อุหมาด ล่าด้ี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10127 22/02/2566

๙๘๔ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาย ไสว กองหลัง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5454 22/02/2566

๙๘๕ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาย นิตย์ จงราบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10077 22/02/2566

๙๘๖ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาง เจ๊ะด๊ะ นาคสง่า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10075 22/02/2566

๙๘๗ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาย อภสิิทธิ์ เศรษฐกุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5451 22/02/2566

๙๘๘ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาย หมาดสาเล็น เส็นหมาน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5452 22/02/2566

๙๘๙ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาย มนฑน โสยดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5461 22/02/2566

๙๙๐ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาง จิราภา ดาราหมานเศษ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10074 22/02/2566

๙๙๑ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาย สุทศิ เหมแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5455 22/02/2566

๙๙๒ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาง รวิปรียา หมาดแน้ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5460 22/02/2566

๙๙๓ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาย ร่อศากด์ิ องสารา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5459 22/02/2566

๙๙๔ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาย ดนรอเสด หมาดง๊ะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10080 22/02/2566

๙๙๕ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาย อรุณ ปาลาสัน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5450 22/02/2566

๙๙๖ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาย เฉย เตบเส็น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10082 22/02/2566

๙๙๗ 12 91 สตูล อบต.เขาขาว นาง กมลรัตน์ องศารา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.9939 22/02/2566

๙๙๘ 12 91 สตูล อบต.บา้นควน นาย รอซี เหมเด็น อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10121 22/02/2566

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 27 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๙๙๙ 12 91 สตูล รพ.สต.เกาะหลีเปะ๊ นาย ดุษฎี ศรีโคตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48574 24/05/2565

๑๐๐๐ 12 91 สตูล อบต.แหลมสน นาย ฉาหรี สงบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.14195 22/02/2566

๑๐๐๑ 12 91 สตูล อบต.แหลมสน นาย สมยศ ขาวเชาะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.9983 21/02/2566

๑๐๐๒ 12 91 สตูล อบต.แหลมสน นาย นราวุฒิ หยังปาน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.9979 21/02/2566

๑๐๐๓ 12 91 สตูล อบต.แป-ระ นาย วิโชค นุรักภกัดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10090 22/02/2566

๑๐๐๔ 12 91 สตูล อบต.แป-ระ นาย ลัทพล ชอบงาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10091 22/02/2566

๑๐๐๕ 12 91 สตูล อบต.ปา่แก่บอ่หนิ นาง สายทพิย์ นพรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56030 24/01/2566

๑๐๐๖ 12 91 สตูล อบต.ปา่แก่บอ่หนิ นาย กิจติศักด์ิ มาแปะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56027 24/01/2566

๑๐๐๗ 12 91 สตูล อบต.ทุ่งบหุลัง นาย ชาติชาย ตรีโกบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48588 24/05/2565

๑๐๐๘ 12 91 สตูล อบต.ปาล์มพฒันา นาง ปรางทพิย์ เกาะสินธุ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58737 24/01/2566

๑๐๐๙ 12 91 สตูล อบต.ปาล์มพฒันา นาย ช านาญ โอฬาริ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58739 24/01/2566

๑๐๑๐ 12 91 สตูล อบต.ปาล์มพฒันา นางสาว กอริหย๊ะ ดีสลาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58741 24/01/2566

๑๐๑๑ 12 91 สตูล อบต.ปาล์มพฒันา นางสาว ยุพนิ พทุธพงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58744 24/01/2566

๑๐๑๒ 12 91 สตูล อบต.ปาล์มพฒันา นางสาว สะฝิหย๊ะ สามารถ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58743 24/01/2566

๑๐๑๓ 12 91 สตูล อบต.ปาล์มพฒันา นาย ประสิทธิ์ แสงแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58738 24/01/2566

๑๐๑๔ 12 91 สตูล อบต.ปาล์มพฒันา นาง ไรวรรณ อินทะสะระ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58742 24/01/2566

๑๐๑๕ 12 91 สตูล อบต.ปาล์มพฒันา นาย ประยูร ยุทธกาศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.58740 24/01/2566

๑๐๑๖ 12 91 สตูล อบต.ก าแพง นาย อ านวย หลงหา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56039 24/01/2566

๑๐๑๗ 12 91 สตูล อบต.ก าแพง นาย ส ารวย น่าดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10017 22/02/2566

๑๐๑๘ 12 91 สตูล อบต.ก าแพง นาย โยบ แดงนุ้ย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10014 22/02/2566

๑๐๑๙ 12 91 สตูล อบต.ก าแพง นาย สิทธิพร หลังชาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56038 24/01/2566

๑๐๒๐ 12 91 สตูล อบต.ก าแพง นาย ยุวัติ เกษม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56040 24/01/2566

๑๐๒๑ 12 91 สตูล อบต.ก าแพง นาย อรรถพล เพช็รเพง็ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56041 24/01/2566

๑๐๒๒ 12 91 สตูล อบต.ก าแพง นาย อับดุลบากี สานิง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56042 24/01/2566

๑๐๒๓ 12 91 สตูล มูลนิธิกู้ภยัร่มไทร นาย ชัยยุทธ์ ซ้ายเกล้ียง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.9869 22/02/2566

๑๐๒๔ 12 91 สตูล มูลนิธิกู้ภยัร่มไทร นาย วิชิต กล่ ามาศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.9870 22/02/2566

๑๐๒๕ 12 91 สตูล มูลนิธิกู้ภยัร่มไทร นาย ชารีฟ เจ๊ะบา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.9951 22/02/2566

๑๐๒๖ 12 91 สตูล มูลนิธิกู้ภยัร่มไทร นาย เสกสรร จันทะสะเร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.9868 22/02/2566

๑๐๒๗ 12 91 สตูล ทต.คลองขุด นาย ยูโสบ เพยีรงาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10046 22/02/2566

๑๐๒๘ 12 91 สตูล ทต.คลองขุด นางสาว กัญญา ทองประดับ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10100 22/02/2566

๑๐๒๙ 12 91 สตูล อบต.อุใดเจริญ นาย วินิจ ชูเจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48600 24/05/2565

๑๐๓๐ 12 91 สตูล อบต.อุใดเจริญ นาย มณี มั่นคง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.48599 24/05/2565

๑๐๓๑ 12 91 สตูล ทต.คลองขุด นาย จีรัน หลงเจะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10103 22/02/2566

๑๐๓๒ 12 91 สตูล อบต.นาทอน นาย อดิศักด์ิ หล๊ะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56045 24/01/2566

๑๐๓๓ 12 91 สตูล อบต.นาทอน นาย อรุณ ผ่องมหงึษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56046 24/01/2566

๑๐๓๔ 12 91 สตูล อบต.นาทอน นาย วิริญา โสลิกี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56044 24/01/2566

๑๐๓๕ 12 91 สตูล อบต.นาทอน นาย สุชาติ โสลิกี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56043 24/01/2566

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 28 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๐๓๖ 12 91 สตูล อบต.นาทอน นาย ประชา เรืองฤทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56047 24/01/2566

๑๐๓๗ 12 91 สตูล อบต.นาทอน นาย สามารถ แหน่งนุ้ย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56049 24/01/2566

๑๐๓๘ 12 91 สตูล อบต.แหลมสน นาย บาด้น หมาดหมีน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.9978 22/02/2566

๑๐๓๙ 12 91 สตูล อบต.แหลมสน นาย อุดมพร หลังแดง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.9988 22/02/2566

๑๐๔๐ 12 91 สตูล มูลนิธิกู้ภยัร่มไทรจุดควนโพธิ ์จ.สตูล นางสาว วรรณิษา โกกวิลัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.56036 24/01/2566

๑๐๔๑ 6 11 สมุทรปราการ อบต.บางพลีใหญ่ นาย อุทยัวุฒ จันทะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.8563 22/02/2566

๑๐๔๒ 6 11 สมุทรปราการ อบต.บางพลีใหญ่ นาย นพดล พดูฉลาด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60689 21/02/2566

๑๐๔๓ 6 11 สมุทรปราการ อบต.บางพลีใหญ่ นาย อภสิิทธิ์ มีแสง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60704 21/02/2566

๑๐๔๔ 6 11 สมุทรปราการ มูลนิธิกู้ภยับางป8ู11 นาย สมพร งามเจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60683 21/02/2566

๑๐๔๕ 6 11 สมุทรปราการ มูลนิธิกู้ภยับางป8ู11 นาย สมใจ งามเจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60701 21/02/2566

๑๐๔๖ 6 11 สมุทรปราการ มูลนิธิกู้ภยับางป8ู11 นางสาว สนธยา หาบา้นแทน่ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60698 21/02/2566

๑๐๔๗ 6 11 สมุทรปราการ มูลนิธิกู้ภยับางป8ู11 นางสาว นิศากร ตู้จินดา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.60706 21/02/2566

๑๐๔๘ 6 27 สระแก้ว ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. อภรัิกษ ์ ปล้องทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72076 21/10/2565

๑๐๔๙ 4 19 สระบรีุ - นาย ธวัชชัย เจ้อร า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.12043 22/2/2564

๑๐๕๐ 4 19 สระบรีุ หน่วยกู้ภยัพนมสารคาม(แปลงยาว) นางสาว พรนิภา สุขเกษตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72026 21/10/2565

๑๐๕๑ 4 19 สระบรีุ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 (สระบรีุ) นาย บวร คักล้อ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.55002 24/01/2566

๑๐๕๒ 4 19 สระบรีุ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 (สระบรีุ) นาย สุรวัตร ฉาบไธสง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.55003 24/01/2566

๑๐๕๓ 4 19 สระบรีุ มูลนิธิปอ่เต็กต๊ึงวัฒนะสระบรีุ นาย อภลัิกษณ์ นกอ่อนตา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.36089 25/05/2565

๑๐๕๔ 2 64 สุโขทยั โรงพยาบาลบา้นด่านลานหอย นางสาว ธีราพร อยู่พุ่ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71890 21/10/2565

๑๐๕๕ 5 72 สุพรรณบรีุ มูลนิธิเสมอกันกู้ภยัสุพรรณบรีุ นาย วีรพนัธ์ เจริญผล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3523 28/09/2565

๑๐๕๖ 5 72 สุพรรณบรีุ มูลนิธิเสมอกันกู้ภยัสุพรรณบรีุ นาย ธิติทตั กล่ินค าหอม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5982 24/05/2565

๑๐๕๗ 5 72 สุพรรณบรีุ มูลนิธิเสมอกันกู้ภยัสุพรรณบรีุ นางสาว กัลยารัตน์ กล่ินค าหอม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.5985 24/05/2565

๑๐๕๘ 11 84 สุราษฎร์ธานี อบต.ไทรโสภา นาย อัมภวงค์ ทพิย์ชัยมงคล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3639 23/11/2565

๑๐๕๙ 11 84 สุราษฎร์ธานี อบต.ไทรโสภา นาย อ านวย เจริญผล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3637 23/11/2565

๑๐๖๐ 11 84 สุราษฎร์ธานี อบต.ไทรโสภา นาย พวน นิรภยั พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3636 23/11/2565

๑๐๖๑ 11 84 สุราษฎร์ธานี อบต.ไทรโสภา นาย วิรัณย์ ขาวบา้นนา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3638 23/11/2565

๑๐๖๒ 11 84 สุราษฎร์ธานี รพ.เกาะพงัน นาย พงศกร พลูเพิ่ม พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3635 23/11/2563

๑๐๖๓ 11 84 สุราษฎร์ธานี รพ.เกาะพงัน นาย ชนธัญ แตงประดิษฐ์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.1291 22/2/2564

๑๐๖๔ 11 84 สุราษฎร์ธานี รพ.เกาะพงัน นางสาว สุปราณี แสงจันทร๋ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.1292 22/2/2564

๑๐๖๕ 11 84 สุราษฎร์ธานี รพ.เกาะพงัน ว่าที่ร.ต. วิริยะ ใจเปี่ยม พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.1290 22/2/2564

๑๐๖๖ 11 84 สุราษฎร์ธานี - นาย จ านงค์ พลสวัสด์ิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.10277 22/10/2565

๑๐๖๗ 11 84 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลพนุพนิ นาย อิทธิพล ไชยสาแล้ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71867 21/10/2565

๑๐๖๘ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาย กมลพงศ์ จันทร์อ่อน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71868 21/10/2565

๑๐๖๙ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาย วราพจน์ ศรีเพชรพลู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71870 21/10/2565

๑๐๗๐ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาย มานพ รักเอียด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71871 21/10/2565

๑๐๗๑ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาย ชัยชาญ ชาวศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71872 21/10/2565

๑๐๗๒ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นางสาว กมลวรรณ พลูมาศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71873 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 29 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๐๗๓ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาย สุทธิศักด์ิ สุทธิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71874 21/10/2565

๑๐๗๔ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นางสาว ปติิชา กลับแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71875 21/10/2565

๑๐๗๕ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นางสาว สุภตัรา เจริญสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71876 21/10/2565

๑๐๗๖ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาย นรินทร์ วงศ์ประสิทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71877 21/10/2565

๑๐๗๗ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาย สุริยาวุธ แซ่โค้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71878 21/10/2565

๑๐๗๘ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาย ธนพล สวัสดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71879 21/10/2565

๑๐๗๙ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาย สุรศักด์ิ อุทยัทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71880 21/10/2565

๑๐๘๐ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นางสาว จิดาภา เจริญเวช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71881 21/10/2565

๑๐๘๑ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาง สุพตัรา จันทร์มาศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71882 21/10/2565

๑๐๘๒ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นางสาว ประไพศรี เสือส่อสิทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71883 21/10/2565

๑๐๘๓ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาย เจษฎา อุ่นเรือน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71884 21/10/2565

๑๐๘๔ 11 84 สุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาง ก าไร เลิศทองค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71885 21/10/2565

๑๐๘๕ 11 84 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลพนุพนิ นาย นันทวัฒน์ เนียมน้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71886 21/10/2565

๑๐๘๖ 11 84 สุราษฎร์ธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ธิติ พวิัฒน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71887 21/10/2565

๑๐๘๗ 11 84 สุราษฎร์ธานี ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ. ธวัชชัย แช่มเพชร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72049 21/10/2565

๑๐๘๘ 11 84 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลเกาะพะงัน นาย ประจักษ์ ศรีทพิย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.53352 22/11/2565

๑๐๘๙ 9 32 สุรินทร์ - นาย ส าลี ซ่อมแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38095 22/10/2565

๑๐๙๐ 9 32 สุรินทร์ - นาย ภานุวัฒน์ พมิพท์อง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38081 22/10/2565

๑๐๙๑ 9 32 สุรินทร์ - นาย มงคล โพธิเ์งิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.37699 22/10/2565

๑๐๙๒ 9 32 สุรินทร์ - นาย สุทศัน์ ภสูง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.37698 22/10/2565

๑๐๙๓ 9 32 สุรินทร์ เทศบาลต าบลหมื่นศรี นาย สิริวัฒน์  เสนานนท์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.51996 22/10/2565

๑๐๙๔ 9 32 สุรินทร์ เทศบาลต าบลหมื่นศรี นาย ประชา  อินตา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52003 22/10/2565

๑๐๙๕ 9 32 สุรินทร์ - นาย สมเชื้อ ดวงรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38099 22/10/2565

๑๐๙๖ 9 32 สุรินทร์ - นาย รัชชานนท ์ ดียิ่ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38243 22/10/2565

๑๐๙๗ 9 32 สุรินทร์ - นาย ทวน หาสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38239 22/10/2565

๑๐๙๘ 9 32 สุรินทร์ - นาย สวัสด์ิ บรุาคร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38098 22/10/2565

๑๐๙๙ 9 32 สุรินทร์ - นาย ชาติชาย สุขยา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38222 22/10/2565

๑๑๐๐ 9 32 สุรินทร์ เทศบาลต าบลหมื่นศรี นาย วิศรุต สุภาวหา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.52028 22/10/2565

๑๑๐๑ 9 32 สุรินทร์ - นาย สมศักด์ิ วงมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.37696 22/10/2565

๑๑๐๒ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองเมธี นาย จิรวัฒน์ จันทรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71733 21/10/2565

๑๑๐๓ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลส าโรงทาบ นาย บญุสม เลาเลิศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71734 21/10/2565

๑๑๐๔ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลส าโรงทาบ นาย อิสรพงศ์ แก้วอุดม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71735 21/10/2565

๑๑๐๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองเมธี นาย บญัญัติ แกล้วกล้า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71736 21/10/2565

๑๑๐๖ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองเมธี นาย เจษฎา หลุมทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71738 21/10/2565

๑๑๐๗ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองเมธี นาย ด ารงค์เกียรติ เสาทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71739 21/10/2565

๑๑๐๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองเมธี นาย กิตติศักด์ิ ชมภู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71740 21/10/2565

๑๑๐๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองเมธี นาย เกียรติศักด์ิ เสาทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71741 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 30 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๑๑๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.ด่าน นาย จรัส พวงเพชร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71742 21/10/2565

๑๑๑๑ 9 32 สุรินทร์ อบต.เชื้อเพลิง นางสาว วัณณิตา กระจ่างฉาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71743 21/10/2565

๑๑๑๒ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองใหญ่ นาย พรีะพฒัน์ พมิพก์ลาง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71744 21/10/2565

๑๑๑๓ 9 32 สุรินทร์ อบต.สะโน นาย เปยีน สินสุพรรณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71745 21/10/2565

๑๑๑๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองไผ่ล้อม นาย ชูศักด์ิ นาคนวล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71746 21/10/2565

๑๑๑๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.ส าโรงทาบ นาย เจษฎา บรุาคร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71748 21/10/2565

๑๑๑๖ 9 32 สุรินทร์ อบต.ประดู่ นาย สิทธิพร แก้วล้ า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71749 21/10/2565

๑๑๑๗ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลส าโรงทาบ นาย จิรายุทธ โคตรพนัธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71750 21/10/2565

๑๑๑๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.เมืองลีง นาย พนา สายกระสุน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71751 21/10/2565

๑๑๑๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองใหญ่ นาย คมสัน วงษป์ระเสริฐ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71752 21/10/2565

๑๑๒๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.เชื้อเพลิง นาย วิสันต์ ดีแก่ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71753 21/10/2565

๑๑๒๑ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองไผ่ล้อม นาย พเิชษฐ์ แจ้งพรมมา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71754 21/10/2565

๑๑๒๒ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองไผ่ล้อม นาย อาทร งามนัก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71755 21/10/2565

๑๑๒๓ 9 32 สุรินทร์ อบต.กุดหวาย นาย พเิดช พลิาดรัมย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71756 21/10/2565

๑๑๒๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.ส าโรงทาบ นาย พเิชษฐ์ สุดทวี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71757 21/10/2565

๑๑๒๕ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลส าโรงทาบ นางสาว ภทัรวดี บรุา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71758 21/10/2565

๑๑๒๖ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองเมธี นาย สุนาวุฒิ บญุแซม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71759 21/10/2565

๑๑๒๗ 9 32 สุรินทร์ - จ.อ. จิติวัฒน์ สุวงกฏ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71760 21/10/2565

๑๑๒๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองระฆัง นาย สันติ ศรีจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71761 21/10/2565

๑๑๒๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองไผ่ล้อม นาย บญุเพง็ สันทาลุนัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71762 21/10/2565

๑๑๓๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองไผ่ล้อม นาย ไกรเชษฐ์ สันทาลุนัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71763 21/10/2565

๑๑๓๑ 9 32 สุรินทร์ อบต.เชื้อเพลิง นาย วัชระ ช่อเมืองดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71764 21/10/2565

๑๑๓๒ 9 32 สุรินทร์ อบต.เชื้อเพลิง นาย สุขสันต์ อินทร์แปน้ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71765 21/10/2565

๑๑๓๓ 9 32 สุรินทร์ อบต.ยาง นาย ชัยชิด สะหนุาลุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71766 21/10/2565

๑๑๓๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.ยาง นาย สถิตพงศ์ ภญิโญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71767 21/10/2565

๑๑๓๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.ประดู่ นาย พงษศั์กด์ิ พนัพม่า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71768 21/10/2565

๑๑๓๖ 9 32 สุรินทร์ วีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ นาย กนกพงษ ์ ศรีโพธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71769 21/10/2565

๑๑๓๗ 9 32 สุรินทร์ อบต.เชื้อเพลิง นาย สหรัฐ ชัยพฒัน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71770 21/10/2565

๑๑๓๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.ส าโรงทาบ นาย อาทติย์ เทยีบค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71771 21/10/2565

๑๑๓๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.สะโน นาย เจริญ สระแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71772 21/10/2565

๑๑๔๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองไผ่ล้อม นาย ทองค า เลาเลิศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71773 21/10/2565

๑๑๔๑ 9 32 สุรินทร์ อบต.เมืองลีง นาย ณัฐพงษ ์ อินทร์ส าราญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71774 21/10/2565

๑๑๔๒ 9 32 สุรินทร์ วีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ นางสาว จิราพร ส่องใส อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71775 21/10/2565

๑๑๔๓ 9 32 สุรินทร์ อบต.ประดู่ นาย บญุชู สระทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71776 21/10/2565

๑๑๔๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองฮะ นาย วีระพล พมิพท์อง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71777 21/10/2565

๑๑๔๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองฮะ นาย ธนาวิทย์ สมภกัดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71778 21/10/2565

๑๑๔๖ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองฮะ นาย สิทธิพร รัตนจิโรจน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71779 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 31 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๑๔๗ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองฮะ นาย ไฉน ยงเพชร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71780 21/10/2565

๑๑๔๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองฮะ นาย ปรัชญา เข็มทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71781 21/10/2565

๑๑๔๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.สะโน นาย กมลศักด์ิ ประสานสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71782 21/10/2565

๑๑๕๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.กังแอน นาย ภมูัย เมืองทา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71783 21/10/2565

๑๑๕๑ 9 32 สุรินทร์ อบต.สะโน นาย ทองยิ้ม ไมยะวรรณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71784 21/10/2565

๑๑๕๒ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลส าโรงทาบ นางสาว ชุลีกร วิถุนัด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71785 21/10/2565

๑๑๕๓ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลส าโรงทาบ นาย สุพรัตน์ เสียงเพราะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71786 21/10/2565

๑๑๕๔ 9 32 สุรินทร์ วีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ นางสาว สุทธิตา เรืองสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72138 21/10/2565

๑๑๕๕ 9 32 สุรินทร์ เทศบาลต าบลกันตวจระมวล นาย พรประเสริฐ แรงจบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72139 21/10/2565

๑๑๕๖ 9 32 สุรินทร์ อบต.ประทดับุ นาง กะ ค าแปง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72140 21/10/2565

๑๑๕๗ 9 32 สุรินทร์ อบต.ตาคง นาย เจริญทรัพย์ งามเปรียม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72141 21/10/2565

๑๑๕๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.ตาคง นาย ชาญชัย สุขประจ า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72142 21/10/2565

๑๑๕๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.ตาคง นาย อภวิัฒน์ สมบติัวงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72143 21/10/2565

๑๑๖๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.กุดขาคีม นาย บญุมี สนค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72144 21/10/2565

๑๑๖๑ 9 32 สุรินทร์ อบต.กุดขาคีม นาย วิโรจน์ ลาดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72145 21/10/2565

๑๑๖๒ 9 32 สุรินทร์ อบต.กุดขาคีม นาย อ าพร ปราบชมพู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72146 21/10/2565

๑๑๖๓ 9 32 สุรินทร์ อบต.ส าโรงทาบ นาย ประดิษฐ บรุาคร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72147 21/10/2565

๑๑๖๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.คูตัน นาย จ าลอง แจ่มฟา้ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72148 21/10/2565

๑๑๖๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.คูตัน นาย บรรจบ มั่นคง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72149 21/10/2565

๑๑๖๖ 9 32 สุรินทร์ อบต.คูตัน นาย พรอาทติย์ บตุรงาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72150 21/10/2565

๑๑๖๗ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองสนิท นาย สังวาร เพิ่มดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72151 21/10/2565

๑๑๖๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.เฉนียง นาย บญุรอด ธุนาบาล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72152 21/10/2565

๑๑๖๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.เมืองที นาย สมัชชา บพุพิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72153 21/10/2565

๑๑๗๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.เฉนียง นาย นัฐพล พวงธรรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72154 21/10/2565

๑๑๗๑ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองสนิท นางสาว รัชนีกรณ์ ชนะพร่อง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72155 21/10/2565

๑๑๗๒ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองสนิท นางสาว กรรณิกา ศรีเพชร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72156 21/10/2565

๑๑๗๓ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองสนิท นาย ยิ่งยง ค าฝอย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72157 21/10/2565

๑๑๗๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองสนิท นาย จักรกริช อินทร์งาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72158 21/10/2565

๑๑๗๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.กาเกาะ นาย อนุชา หลักสนาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72159 21/10/2565

๑๑๗๖ 9 32 สุรินทร์ เทศบาลต าบลบแุกรง นาย ศิริศักด์ิ บญุศรีดา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72160 21/10/2565

๑๑๗๗ 9 32 สุรินทร์ อบต.ตาคง นาย ทองใบ ปญุญา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72162 21/10/2565

๑๑๗๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.ประทดับุ นางสาว จันทร์เพญ็ ศุภผล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72164 21/10/2565

๑๑๗๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.กาเกาะ นางสาว จันทร์ฉาย แยกรัมย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72165 21/10/2565

๑๑๘๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.ตาอ็อง นางสาว เปรมฤดี แสนกล้า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72166 21/10/2565

๑๑๘๑ 9 32 สุรินทร์ อบต.ส าโรง นาย นัฐวุฒิ แก้วจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72137 21/10/2565

๑๑๘๒ 9 32 สุรินทร์ มูลนิธิศาลเจ้าซาเซ๊ียกงธรรมสถาน นาย พงศธร สกุลไทย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72167 21/10/2565

๑๑๘๓ 9 32 สุรินทร์ วีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ นาย สายชล เทศข า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72168 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 32 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๑๘๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.ส าโรงทาบ นาย ทรงยศ สมนาค อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72169 21/10/2565

๑๑๘๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.ส าโรงทาบ นาย เปรม บรุาคร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72170 21/10/2565

๑๑๘๖ 9 32 สุรินทร์ อบต.ส าโรงทาบ นาย จตุรงค์ งามนัก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72171 21/10/2565

๑๑๘๗ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลส าโรงทาบ นาย กิตติภณ อินทร์หอม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72172 21/10/2565

๑๑๘๘ 9 32 สุรินทร์ กู้ภยัสุรินทร์ นาย ปฐมศักด์ิ ธไนศวรรย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72173 21/10/2565

๑๑๘๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.ราม นาย โชติวัฒน์ สุจินพราหมณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72174 21/10/2565

๑๑๙๐ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลส าโรงทาบ นาย ทดชพล แสนศิริ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72175 21/10/2565

๑๑๙๑ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลส าโรงทาบ นาย สมคิด สุวรรณัง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72176 21/10/2565

๑๑๙๒ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองอียอ นาย จักรพงษ ์ จันทร์ล้ า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72177 21/10/2565

๑๑๙๓ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองอียอ นาย ธีระ สมล้วน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72178 21/10/2565

๑๑๙๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองอียอ นาย สมเจต บษุรา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72179 21/10/2565

๑๑๙๕ 9 32 สุรินทร์ เทศบาลต าบลกระหาด นาย ณัฐพงษ ์ โสรธร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72180 21/10/2565

๑๑๙๖ 9 32 สุรินทร์ เทศบาลต าบลกระหาด นาย สุริยุทธิ ์ แสนกล้า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72181 21/10/2565

๑๑๙๗ 9 32 สุรินทร์ เทศบาลต าบลหมื่นศรี ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกพร เหมรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72182 21/10/2565

๑๑๙๘ 9 32 สุรินทร์ เทศบาลต าบลหมื่นศรี นางสาว เปรมยุดา บญุเลิศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72183 21/10/2565

๑๑๙๙ 9 32 สุรินทร์ เทศบาลต าบลหมื่นศรี นาง กมลวรรณ ค าเพช็ร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72184 21/10/2565

๑๒๐๐ 9 32 สุรินทร์ เทศบาลต าบลหมื่นศรี นาย นพเดช จันทร์ทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72185 21/10/2565

๑๒๐๑ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองเหล็ก นาย ปยิบตุร คุสิตา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72186 21/10/2565

๑๒๐๒ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองเหล็ก นาย สุพชิัย จันรักษา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72187 21/10/2565

๑๒๐๓ 9 32 สุรินทร์ อบต.ประทดับุ นาย ช านาญ ศรีพรมทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71787 21/10/2565

๑๒๐๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.แจนแวน นาย ส ารวน ทองอ้ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71788 21/10/2565

๑๒๐๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.ณรงค์ นาย ธีระพล นันทา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71789 21/10/2565

๑๒๐๖ 9 32 สุรินทร์ อบต.บา้นแร่ นาย อนุรักษ ์ ดมหอม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71790 21/10/2565

๑๒๐๗ 9 32 สุรินทร์ อบต.บา้นแร่ นาย ณัฐพล อรุโณทยั อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71791 21/10/2565

๑๒๐๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.บา้นแร่ นาย เจน ยิ่งมีอยู่ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71792 21/10/2565

๑๒๐๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.กังแอน นาย ทกัษณิ สมนิยาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71793 21/10/2565

๑๒๑๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.กังแอน นาย วรพงค์ ต่างประโคน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71794 21/10/2565

๑๒๑๑ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลศรีณรงค์ นาย ธีระชัย ปญัญาฉลาด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71795 21/10/2565

๑๒๑๒ 9 32 สุรินทร์ วีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ นาง รุ่งนิภา มาสู่ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71796 21/10/2565

๑๒๑๓ 9 32 สุรินทร์ วีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ นาย อนุพงค์ แสงสวันต์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71797 21/10/2565

๑๒๑๔ 9 32 สุรินทร์ วีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ นาย สุมิตร มาตหอม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71798 21/10/2565

๑๒๑๕ 9 32 สุรินทร์ รพ.สต.บฤุาษี นางสาว พนิตพชิา เกสินธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71799 21/10/2565

๑๒๑๖ 9 32 สุรินทร์ อบต.บา้นไทร นาย อลงกรณ์ ดาทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71800 21/10/2565

๑๒๑๗ 9 32 สุรินทร์ อบต.ทมอ นาย ปฐมพงษ ์ ตนกลาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71801 21/10/2565

๑๒๑๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.ทมอ นาย ศิรพชัร์ งามมาก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71802 21/10/2565

๑๒๑๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.ประทดับุ นาย สุภาพ ประวรรณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71803 21/10/2565

๑๒๒๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.กังแอน นาย เถลิงศักด์ิ สาคเรศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71804 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 33 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๒๒๑ 9 32 สุรินทร์ อบต.บา้นพลวง นางสาว ลาวัลย์ ดอกศรีจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71805 21/10/2565

๑๒๒๒ 9 32 สุรินทร์ วีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ นางสาว ประกายแก้ว ปดัถา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71806 21/10/2565

๑๒๒๓ 9 32 สุรินทร์ อบต.ตรวจ นาย สมัคร บญุเสก อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71807 21/10/2565

๑๒๒๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.ตรวจ นาย เลิศศักด์ิ ปอ้งภยั อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71808 21/10/2565

๑๒๒๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.ณรงค์ นาย จ าลอง ศรีอ่อนศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71809 21/10/2565

๑๒๒๖ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองแวง นาย สมศักด์ิ บญุประจ า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71810 21/10/2565

๑๒๒๗ 9 32 สุรินทร์ อบต.ณรงค์ นาย วิโรจน์ พงษสุ์วรรณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71811 21/10/2565

๑๒๒๘ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลศรีณรงค์ นาย สรวิศ สระทองมี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71812 21/10/2565

๑๒๒๙ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลศรีณรงค์ นางสาว สายชล มณีพร้าว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71813 21/10/2565

๑๒๓๐ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลศรีณรงค์ นาย สมศักด์ิ ศรีพายับ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71814 21/10/2565

๑๒๓๑ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลศรีณรงค์ นาย เอกรินทร์ บญุตัว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71815 21/10/2565

๑๒๓๒ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลศรีณรงค์ นาย วิทวัส ฟา้แลบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71816 21/10/2565

๑๒๓๓ 9 32 สุรินทร์ อบต.กระออม นาย ประมาร บญุไทย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71817 21/10/2565

๑๒๓๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.กระออม นาย อุดมศักด์ิ หงึขุนทด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71818 21/10/2565

๑๒๓๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.กระออม นาย สมทรง พงษพ์นัธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71819 21/10/2565

๑๒๓๖ 9 32 สุรินทร์ อบต.กระออม นาย ลวด สิมัยนาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71820 21/10/2565

๑๒๓๗ 9 32 สุรินทร์ อบต.กระออม นาย ค าพอง บญุเพิ่ม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71821 21/10/2565

๑๒๓๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.กระออม นาย กิตติพงษ ์ เขียวดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71822 21/10/2565

๑๒๓๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.หนองฮะ นางสาว ศรัญญา กลับเนียม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71823 21/10/2565

๑๒๔๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.สะโน นาย บญุศักด์ิ สระทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71824 21/10/2565

๑๒๔๑ 9 32 สุรินทร์ อบต.สะโน นาย ไพบลูย์ เทยีบค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71825 21/10/2565

๑๒๔๒ 9 32 สุรินทร์ อบต.กระออม นาย มังกร สิงจานุสงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71826 21/10/2565

๑๒๔๓ 9 32 สุรินทร์ โรงงานน้ าตาลสุรินทร์ นาย กฤติพงค์ ทรงราษี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71827 21/10/2565

๑๒๔๔ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลศรีณรงค์ นาย สุรชัย แปน้ทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71828 21/10/2565

๑๒๔๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.สลักได นาย สุรเดช สมพร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71829 21/10/2565

๑๒๔๖ 9 32 สุรินทร์ โรงพยาบาลส าโรงทาบ นางสาว ปนัดดา วงค์ศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71830 21/10/2565

๑๒๔๗ 9 32 สุรินทร์ กู้ภยัสุรินทร์ นาย ดอม เพิ่มทรัพย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71831 21/10/2565

๑๒๔๘ 9 32 สุรินทร์ อบต.กุดหวาย นาย ประเสริฐ ดีสันเทยีะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71832 21/10/2565

๑๒๔๙ 9 32 สุรินทร์ อบต.กุดหวาย นาย วิยม พรมเลิศ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71833 21/10/2565

๑๒๕๐ 9 32 สุรินทร์ อบต.กุดหวาย นาย สุทนิ สิงหท์อง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71834 21/10/2565

๑๒๕๑ 9 32 สุรินทร์ วีอาร์กู้ชีพสุรินทร์ นาย อธิพนัธ์ สืบเพง็ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71835 21/10/2565

๑๒๕๒ 9 32 สุรินทร์ กู้ภยัสุรินทร์ นางสาว จันทรา เจียรนัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71836 21/10/2565

๑๒๕๓ 9 32 สุรินทร์ อบต.บกัได นาย ธีรวัฒน์ ยิ่งเชิดสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71837 21/10/2565

๑๒๕๔ 9 32 สุรินทร์ อบต.กุดหวาย นาย สม ชื่นชม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71839 21/10/2565

๑๒๕๕ 9 32 สุรินทร์ อบต.กุดหวาย นาย สุพฒัน์ จันทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71840 21/10/2565

๑๒๕๖ 9 32 สุรินทร์ มูลนิธิกุศลศรัทธาพนุพนิ นาย ประเสริฐ ธรรมรักษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71869 21/10/2565

๑๒๕๗ 8 43 หนองคาย กู้ชีพ รพร.ด่านซ้าย นางสาว ชนิดา พรหมรักษา พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6125 21/06/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 34 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๒๕๘ 8 43 หนองคาย 43-กู้ภยั 191 ต ารวจภธูรจังหวัดหนองคาย นาย ชัชนันท์ ทมุพร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6132 21/06/2565

๑๒๕๙ 8 43 หนองคาย 43-กู้ภยั 191 ต ารวจภธูรจังหวัดหนองคาย นาย ณัทพงศ์ วราหลุ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.6131 21/06/2565

๑๒๖๐ 8 43 หนองคาย 43-กู้ชีพ เทศบาลต าบลหาดค า(เมือง) จ่าเอก กรวิษ แสนสุพรรณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.45772 21/12/2564

๑๒๖๑ 8 43 หนองคาย 43-กู้ชีพ เทศบาลต าบลหาดค า(เมือง) นางสาว นิลวรรณ แสนสุพรรณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.45774 21/12/2564

๑๒๖๒ 8 43 หนองคาย 43-กู้ชีพ เทศบาลต าบลหาดค า(เมือง) นาย วีระศักด์ิ มาทสุทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.45808 21/12/2564

๑๒๖๓ 8 43 หนองคาย 43-กู้ชีพ เทศบาลต าบลหาดค า(เมือง) นาย รุแมน ผ่องแผ้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.45775 21/12/2564

๑๒๖๔ 8 43 หนองคาย 43-กู้ชีพ เทศบาลต าบลหาดค า(เมือง) นาย ถาวร มาลาศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.45773 21/12/2564

๑๒๖๕ 8 43 หนองคาย 43-กู้ชีพ เทศบาลต าบลหาดค า(เมือง) นาย สมาน วรนุช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.45776 21/12/2564

๑๒๖๖ 8 43 หนองคาย อบต.โพนทอง นาย ค าอวน อ่อนแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.15823 22/11/2565

๑๒๖๗ 8 41 อุดรธานี โรงพยาบาลเพญ็ นางสาว วัชรา ค าจ าปี เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จฉพ.2005 21/12/2567

๑๒๖๘ 8 41 อุดรธานี - นาย วิชานนท ์ ทนัตาหะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47242 22/10/2565

๑๒๖๙ 8 41 อุดรธานี - นาย นนทกิจ ปราบคนชั่ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47243 22/10/2565

๑๒๗๐ 8 41 อุดรธานี - จ่าเอก เอกชัย ใจซ่ือ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.47241 22/10/2565

๑๒๗๑ 8 41 อุดรธานี อบต.สีออ (กุมภวาป)ี นาง กฤติญาพร พมิพว์รรณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71841 21/10/2565

๑๒๗๒ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย วรายุ นามแสง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71842 21/10/2565

๑๒๗๓ 8 41 อุดรธานี อบต.สีออ (กุมภวาป)ี นาย ธวัชชัย วิบลูย์กุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71843 21/10/2565

๑๒๗๔ 8 41 อุดรธานี เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห ์(เมือง) นาย ฉัตรชัย แสนวัง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71845 21/10/2565

๑๒๗๕ 8 41 อุดรธานี เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห ์(เมือง) นาย อานนท ์ ก๋งลี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71846 21/10/2565

๑๒๗๖ 8 41 อุดรธานี เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห ์(เมือง) นาย วชิระ ไชยมงคล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71847 21/10/2565

๑๒๗๗ 8 41 อุดรธานี เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห ์(เมือง) นาย เชิดศักด์ิ วิชัยรัมย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71848 21/10/2565

๑๒๗๘ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นางสาว ธิดารัตน์ นนทะสุด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71849 21/10/2565

๑๒๗๙ 8 41 อุดรธานี เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห ์(เมือง) นาย วโรดม แก้วโน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71850 21/10/2565

๑๒๘๐ 8 41 อุดรธานี อบต.นาม่วง (ประจักษฯ์) นาย สุขสันต์ กุลาพงั อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71851 21/10/2565

๑๒๘๑ 8 41 อุดรธานี อบต.หว้ยสามพาด (ประจักษฯ์) นาย จักรพงษ ์ ภโูอบ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71852 21/10/2565

๑๒๘๒ 8 41 อุดรธานี อบต.หว้ยสามพาด (ประจักษฯ์) นาย พชรพล แย้มกล่ิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71853 21/10/2565

๑๒๘๓ 8 41 อุดรธานี เทศบาลต าบลปะโค (กุมภวาป)ี นาย สมคิด มูลทพิย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71854 21/10/2565

๑๒๘๔ 8 41 อุดรธานี อบต.โนนทองอินทร์ (กู่แก้ว) นางสาว เสาวนิต กงซุย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71855 21/10/2565

๑๒๘๕ 8 41 อุดรธานี อบต.หนองสระปลา(หนองหาน) นาย กฤษฎา ค าฉกรรณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71856 21/10/2565

๑๒๘๖ 8 41 อุดรธานี อบต.หนองสระปลา(หนองหาน) นาย ศุภชัย ดอนโคตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71857 21/10/2565

๑๒๘๗ 8 41 อุดรธานี อบต.บา้นหยวก (น้ าโสม) นาย เวนิช สิงหท์องบญุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71858 21/10/2565

๑๒๘๘ 8 41 อุดรธานี อบต.บา้นหยวก (น้ าโสม) นาย เดชา ลายค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71859 21/10/2565

๑๒๘๙ 8 41 อุดรธานี อบต.หนองนกเขียน (ศรีธาตุ) นาย อนุชิต นิกรกุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71860 21/10/2565

๑๒๙๐ 8 41 อุดรธานี อบต.หนองนกเขียน (ศรีธาตุ) นาย สมิทธิ ์ หลักค า อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71861 21/10/2565

๑๒๙๑ 8 41 อุดรธานี เทศบาลต าบลกลางใหญ่ (บา้นผือ) นางสาว บษุยา กองผ้าขาว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71862 21/10/2565

๑๒๙๒ 8 41 อุดรธานี เทศบาลต าบลกลางใหญ่ (บา้นผือ) นาย ณรงค์ฤทธิ ์ สาวาปี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71863 21/10/2565

๑๒๙๓ 8 41 อุดรธานี เทศบาลต าบลกลางใหญ่ (บา้นผือ) จ่าเอก ค าพนัธ์ ชาวทา่โขลง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71864 21/10/2565

๑๒๙๔ 8 41 อุดรธานี อบต.หนองไฮ (เมือง) นางสาว รัชนี พนันาดอน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71865 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 35 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๒๙๕ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นางสาว พนิดา บญุสวัสด์ิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71866 21/10/2565

๑๒๙๖ 8 41 อุดรธานี อบต.บา้นชัย (บา้นดุง) นาย สมพงค์ สังข์ทพิย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72107 21/10/2565

๑๒๙๗ 8 41 อุดรธานี อบต.โนนทอง (บา้นผือ) นางสาว รัชฎาภรณ์ หมุอาจ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72108 21/10/2565

๑๒๙๘ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย สถาพร บญุยอด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72109 21/10/2565

๑๒๙๙ 8 41 อุดรธานี อบต.โนนทอง (บา้นผือ) นาย พเยาว์ นาทองหอ่ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72110 21/10/2565

๑๓๐๐ 8 41 อุดรธานี อบต.โนนทอง (บา้นผือ) นาย ณัฐพงษ ์ วงษแ์ก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72111 21/10/2565

๑๓๐๑ 8 41 อุดรธานี อบต.โนนทอง (บา้นผือ) นาย สายยัน ผ่านส าแดง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72112 21/10/2565

๑๓๐๒ 8 41 อุดรธานี อบต.โนนทอง (บา้นผือ) นาย รุ่งอรุณ บญุจรัญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72113 21/10/2565

๑๓๐๓ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด จ่าสิบ เอกชัชวาล มัชฌิมะบรุะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72114 21/10/2565

๑๓๐๔ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย วีรวัฒน์ มีบญุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72115 21/10/2565

๑๓๐๕ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย วัชระ ปากเมย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72116 21/10/2565

๑๓๐๖ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นางสาว นัทภรณ์ บวัเงิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72117 21/10/2565

๑๓๐๗ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ค าหล้า ลักษณะจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72118 21/10/2565

๑๓๐๘ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย บณัฑิต ปอ้งบญุจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72119 21/10/2565

๑๓๐๙ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ชินดนัย ทาหล่อน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72120 21/10/2565

๑๓๑๐ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ปริญญา ดาจันทร์พนัธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72121 21/10/2565

๑๓๑๑ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ประสิทธิ ์ อึงสะกาว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72122 21/10/2565

๑๓๑๒ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ยงยุทธ เที่ยงธรรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72123 21/10/2565

๑๓๑๓ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ยุทธพชิัย รักญาติ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72124 21/10/2565

๑๓๑๔ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ประธาน เพยีกแสง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72125 21/10/2565

๑๓๑๕ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ณัฐสิทธิ ์ เล่ือนแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72126 21/10/2565

๑๓๑๖ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย อนุวัฒน์ สีอ่อง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72127 21/10/2565

๑๓๑๗ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย สายสมร สาเกตุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72128 21/10/2565

๑๓๑๘ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ภรพริมย์ จันทรเสนา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72129 21/10/2565

๑๓๑๙ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นางสาว ลินจง มหาสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72130 21/10/2565

๑๓๒๐ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ไพทรูย์ ไกยสวน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72132 21/10/2565

๑๓๒๑ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย ณรงค์ฤทธิ ์ สีสันทดั อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72133 21/10/2565

๑๓๒๒ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย อาจณรงค์ กลางวิชัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72134 21/10/2565

๑๓๒๓ 8 41 อุดรธานี ไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด นาย มิตรชัย แสนหาญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72136 21/10/2565

๑๓๒๔ 8 41 อุดรธานี ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ อส.ทพ. นภาพร สิทธิเสนา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72037 21/10/2565

๑๓๒๕ 2 53 อุตรดิตถ์ อบต.ผักขวง นาย บญุน า คณโฑเงิน พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3856 21/12/2565

๑๓๒๖ 2 53 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลทองแสนขัน นาย ณัฐสิทธิ์ เอี่ยมดี พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พฉพ.3855 21/12/2565

๑๓๒๗ 2 53 อุตรดิตถ์ อบต.ผักขวง นาย อานาท เอ่ยเอี่ยม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.37784 28/09/2565

๑๓๒๘ 2 53 อุตรดิตถ์ อบต.ผักขวง นาง เหรียญ หมื่นแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38893 26/10/2565

๑๓๒๙ 2 53 อุตรดิตถ์ อบต.ผักขวง นาย บญุรวม ขิงหอม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38926 26/10/2565

๑๓๓๐ 2 53 อุตรดิตถ์ อบต.ผักขวง นาง ศรีรัตน์ ค านิล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38927 26/10/2565

๑๓๓๑ 2 53 อุตรดิตถ์ อบต.ผักขวง นาย ฟติ จันแตง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.37783 28/09/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 36 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๓๓๒ 2 53 อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ทอง นาย กฤษฎา โสภะสาระ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46926 15/02/2565

๑๓๓๓ 2 53 อุตรดิตถ์ อบต.บอ่ทอง นาย คมสัน วงค์ค าเจริญ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.38924 26/10/2565

๑๓๓๔ 2 53 อุตรดิตถ์ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ นางสาว จิราภรณ์ ปานทอง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.46895 15/02/2565

๑๓๓๕ 2 53 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลทองแสนขัน นาย ศุภสันต์ นันเขียว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.37788 28/09/2565

๑๓๓๖ 2 53 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลทองแสนขันALS-149 นาย เสริมศักด์ิ มณีพนัธ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.54599 24/01/2566

๑๓๓๗ 2 53 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลทองแสนขัน นาย วิรัช ทองแดง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.37787 28/09/2565

๑๓๓๘ 10 34 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลน้ ายืน นาย สิทธิศักด์ิ สัมฤทธิ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71899 21/10/2565

๑๓๓๙ 10 34 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลน้ ายืน นางสาว ศิริกานดา วงมาลี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71900 21/10/2565

๑๓๔๐ 10 34 อุบลราชธานี 206 อบต.บา้นแมด นาย วัฒนา เบี้ยพดั อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71901 21/10/2565

๑๓๔๑ 10 34 อุบลราชธานี 244 อบต.เมืองเดช นาย ณัฐพล ศรชัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71902 21/10/2565

๑๓๔๒ 10 34 อุบลราชธานี 135 อบต.แก้ง นาย ศักด์ิชัย แสวงดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71903 21/10/2565

๑๓๔๓ 10 34 อุบลราชธานี 135 อบต.แก้ง นาย กิตติพชิญ์ พาศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71904 21/10/2565

๑๓๔๔ 10 34 อุบลราชธานี 135 อบต.แก้ง นางสาว ดาริณี เกตราช อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71905 21/10/2565

๑๓๔๕ 10 34 อุบลราชธานี 135 อบต.แก้ง นาย สุทศัน์ กองแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71906 21/10/2565

๑๓๔๖ 10 34 อุบลราชธานี 135 อบต.แก้ง นาย สมชาย ภกัมี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71907 21/10/2565

๑๓๔๗ 10 34 อุบลราชธานี 135 อบต.แก้ง นาย ขวัญชัย เจริญผล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71908 21/10/2565

๑๓๔๘ 10 34 อุบลราชธานี 88ร.พ. ๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ์ นาย สุเมธ ด่านขจรจิตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71909 21/10/2565

๑๓๔๙ 10 34 อุบลราชธานี 88ร.พ. ๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ์ นาย พรประเสริฐ สายแวว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71910 21/10/2565

๑๓๕๐ 10 34 อุบลราชธานี 88ร.พ. ๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ์ นาย วรากร ประชุมรักษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71911 21/10/2565

๑๓๕๑ 10 34 อุบลราชธานี 88ร.พ. ๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณ์ นาย อาทติย์ บญุสราง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71912 21/10/2565

๑๓๕๒ 10 34 อุบลราชธานี 116กู้ชีพทุ่งศรีอุดม นาย ณัฐพงศ์ ทองสมุทร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71913 21/10/2565

๑๓๕๓ 10 34 อุบลราชธานี สมาคมกู้ภยัภนูกยูงสว่างธรรม นาย สิทธิศิกด์ิ ทองพุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71914 21/10/2565

๑๓๕๔ 10 34 อุบลราชธานี สมาคมกู้ภยัภนูกยูงสว่างธรรม นาย บญุทวี ศรีวิรัตน์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71915 21/10/2565

๑๓๕๕ 10 34 อุบลราชธานี สมาคมกู้ภยัภนูกยูงสว่างธรรม นาย สุนทร สีแก้ว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71916 21/10/2565

๑๓๕๖ 10 34 อุบลราชธานี สมาคมกู้ภยัภนูกยูงสว่างธรรม นางสาว วรัชยา  คูณทวี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71917 21/10/2565

๑๓๕๗ 10 34 อุบลราชธานี สมาคมกู้ภยัภนูกยูงสว่างธรรม นาย วิเชน ศิลปสิ์งห์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71918 21/10/2565

๑๓๕๘ 10 34 อุบลราชธานี สมาคมกู้ภยัภนูกยูงสว่างธรรม นาย นัทธพงศ์ พลสูงเนิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71919 21/10/2565

๑๓๕๙ 10 34 อุบลราชธานี 149 อบต.กระเดียน นาย อนุชา จันทรสาขา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71920 21/10/2565

๑๓๖๐ 10 34 อุบลราชธานี 149 อบต.กระเดียน นาย ศุภชัย โทนผุย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71921 21/10/2565

๑๓๖๑ 10 34 อุบลราชธานี รพร.เดชอุดม นาย ศุภชัย ขันอ่อน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71922 21/10/2565

๑๓๖๒ 10 34 อุบลราชธานี รพร.เดชอุดม นาย ณรงค์เมธี มั่นคง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71923 21/10/2565

๑๓๖๓ 10 34 อุบลราชธานี รพร.เดชอุดม นาย ไพทรูย์ ศรีธุรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71924 21/10/2565

๑๓๖๔ 10 34 อุบลราชธานี รพร.เดชอุดม นาย เกียรติสุริยา อินทะนาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71925 21/10/2565

๑๓๖๕ 10 34 อุบลราชธานี รพร.เดชอุดม นาย สงวน จาริอุทศิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71926 21/10/2565

๑๓๖๖ 10 34 อุบลราชธานี รพร.เดชอุดม นาย ทวี ค าแสงดี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71927 21/10/2565

๑๓๖๗ 10 34 อุบลราชธานี รพร.เดชอุดม นาย อัศยะ ค ามุงคุณ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71928 21/10/2565

๑๓๖๘ 10 34 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี นางสาว กันต์ฤทยั จักรวุฒิตรีสิน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71929 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 37 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๓๖๙ 10 34 อุบลราชธานี 186 กู้ภยัอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นาย ไชศิริพฒัน์ แก้วชื่นชัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71930 21/10/2565

๑๓๗๐ 10 34 อุบลราชธานี 186 กู้ภยัอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นาย วิศณุ ดาวงษ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71931 21/10/2565

๑๓๗๑ 10 34 อุบลราชธานี 162กู้ชีพเซเปด็ นาง ส าราญจิตร จันทร์ถอด อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71932 21/10/2565

๑๓๗๒ 10 34 อุบลราชธานี 282-กู้ภยัเขื่องใน นาย ทรัพย์สิน ครองยุติ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71933 21/10/2565

๑๓๗๓ 10 34 อุบลราชธานี 282-กู้ภยัเขื่องใน นาย วิษณุ ประชากุล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71934 21/10/2565

๑๓๗๔ 10 34 อุบลราชธานี 282-กู้ภยัเขื่องใน นาย แสวง กาหลง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71935 21/10/2565

๑๓๗๕ 10 34 อุบลราชธานี 282-กู้ภยัเขื่องใน นาย พนชกรณ์ ระดาบตุร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71936 21/10/2565

๑๓๗๖ 10 34 อุบลราชธานี 127 อบต.โพนงาม อ.เดชอุดม นาย สุรสิทธิ ์ จิตรประเสริฐ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71937 21/10/2565

๑๓๗๗ 10 34 อุบลราชธานี 203 ทต.ภจูองนายอย นาย วัฒนา เข็มสุข อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71939 21/10/2565

๑๓๗๘ 10 34 อุบลราชธานี 203 ทต.ภจูองนายอย นาย ภาณพชั แก้วกัญญา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71940 21/10/2565

๑๓๗๙ 10 34 อุบลราชธานี 235 อบต.โนนค้อ นาง หนูเพยีร สุดเนตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71941 21/10/2565

๑๓๘๐ 10 34 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี นาย สรศรี ดีใจ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71942 21/10/2565

๑๓๘๑ 10 34 อุบลราชธานี 171 กู้ชีพ ม.อุบล นาย ศุภกฤต สิงหส์นาม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71943 21/10/2565

๑๓๘๒ 10 34 อุบลราชธานี 171 กู้ชีพ ม.อุบล นาย อุทศิ ภโูท อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71944 21/10/2565

๑๓๘๓ 10 34 อุบลราชธานี 171 กู้ชีพ ม.อุบล นางสาว อธิษฐ์ญา จารุเกษม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71946 21/10/2565

๑๓๘๔ 10 34 อุบลราชธานี 272 อบต.ยางโยภาพ นาย ประยูร สุดเพยีร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71952 21/10/2565

๑๓๘๕ 10 34 อุบลราชธานี 31ชมรมศิษย์พระอรหนัจี้กง นาย ธนาธิป บญุญะบาล อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71953 21/10/2565

๑๓๘๖ 10 34 อุบลราชธานี 207 อบต.นาพนิ นางสาว วิรินยา ม่วงรุ่ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71954 21/10/2565

๑๓๘๗ 10 34 อุบลราชธานี 04รพช.ม่วงสามสิบ นาย วุฒิชัย เสนาะเสียง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71955 21/10/2565

๑๓๘๘ 10 34 อุบลราชธานี 04รพช.ม่วงสามสิบ นาย ณัฐพล แก้วกาฬ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71956 21/10/2565

๑๓๘๙ 10 34 อุบลราชธานี 97 อบต.หว้ยยาง ต าบลหว้ยยาง นาย วิทลู เกษชาติ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71959 21/10/2565

๑๓๙๐ 10 34 อุบลราชธานี 188 อบต.บุ่งหวาย อ.วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี นาย จีระศักด์ิ ชิณกะธรรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71960 21/10/2565

๑๓๙๑ 10 34 อุบลราชธานี 188 อบต.บุ่งหวาย อ.วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี นาย อุดร วรรณสิม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71961 21/10/2565

๑๓๙๒ 10 34 อุบลราชธานี 188 อบต.บุ่งหวาย อ.วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี นาย อดิศักด์ิ มาค าผุย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71962 21/10/2565

๑๓๙๓ 10 34 อุบลราชธานี 248 อบต.โนนสวาง นาย สมชาย รูปคม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71964 21/10/2565

๑๓๙๔ 10 34 อุบลราชธานี 30มูลนิธิจีตัมเกาะ นางสาว รัชนีกร นวนจ าปา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71965 21/10/2565

๑๓๙๕ 10 34 อุบลราชธานี 30มูลนิธิจีตัมเกาะ นาย อนันตชัย สาธุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71966 21/10/2565

๑๓๙๖ 10 34 อุบลราชธานี 30มูลนิธิจีตัมเกาะ นาย อรัญญะ เพชรศรี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71967 21/10/2565

๑๓๙๗ 10 34 อุบลราชธานี 30มูลนิธิจีตัมเกาะ นาย เด่นชัย แดงอาจ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71968 21/10/2565

๑๓๙๘ 10 34 อุบลราชธานี 30มูลนิธิจีตัมเกาะ นาย หสันัยน์ ศิริทพิย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71969 21/10/2565

๑๓๙๙ 10 34 อุบลราชธานี 30มูลนิธิจีตัมเกาะ นาย จิระวัฒน์ งามเถื่อน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71970 21/10/2565

๑๔๐๐ 10 34 อุบลราชธานี 30มูลนิธิจีตัมเกาะ นาย ราชันย์ ไชยโอชะ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71971 21/10/2565

๑๔๐๑ 10 34 อุบลราชธานี 30มูลนิธิจีตัมเกาะ นาย บญุมา สมผิว อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71972 21/10/2565

๑๔๐๒ 10 34 อุบลราชธานี 146 อบต.ไร่ใต้ นาย อนุรักษ์ เฟอร์เรีย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71973 21/10/2565

๑๔๐๓ 10 34 อุบลราชธานี โรงพยาบาลนาเยีย นาย ฉัตรชัย ศรีโคตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71974 21/10/2565

๑๔๐๔ 10 34 อุบลราชธานี โรงพยาบาลนาเยีย นาย ศราวุธ ก้อนหนิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71975 21/10/2565

๑๔๐๕ 10 34 อุบลราชธานี 195 อบต.ระเว อ.พบิลูมังสาหาร นาย ปติิพงษ์ ประดา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71976 21/10/2565

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 38 ถึง 39



ล ำดบั เขต รหสัจังหวัด จังหวัด ชื่อหน่วย ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ระดบั เลขประจ ำตวั วันหมดอำยุ

๑๔๐๖ 10 34 อุบลราชธานี 144 ทต.บวังาม อ.เดชอุดม นาย คณาธิป แทง่หนิ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71977 21/10/2565

๑๔๐๗ 10 34 อุบลราชธานี 144 ทต.บวังาม อ.เดชอุดม นาย ฉลอง แสนเลิง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71978 21/10/2565

๑๔๐๘ 10 34 อุบลราชธานี 144 ทต.บวังาม อ.เดชอุดม นาย สมชาย ร าไพ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71979 21/10/2565

๑๔๐๙ 10 34 อุบลราชธานี 144 ทต.บวังาม อ.เดชอุดม นาย ธีระชัย กัญญามา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71980 21/10/2565

๑๔๑๐ 10 34 อุบลราชธานี รพช.สิรินธร นาง กรองแก้ว บญุชาติ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71981 21/10/2565

๑๔๑๑ 10 34 อุบลราชธานี รพช.สิรินธร นาง นุสรา ขจรวงค์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71984 21/10/2565

๑๔๑๒ 10 34 อุบลราชธานี รพช.สิรินธร นาย อนุชา จันทรสาขา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.71985 21/10/2565

๑๔๑๓ 10 34 อุบลราชธานี ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. จักรี วงศ์ค าจันทร์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72031 21/10/2565

๑๔๑๔ 10 34 อุบลราชธานี ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ส.อ. จิรายุ สมบรูณ์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.72033 21/10/2565

๑๔๑๕ 10 34 อุบลราชธานี ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อุบลราชธาน)ี นาย บญุธรรม สิงหอ์่อน อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.55005 24/01/2566

๑๔๑๖ 10 34 อุบลราชธานี ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อุบลราชธาน)ี นาย ส าลี โสสะดา อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อฉพ.55001 24/01/2566

ข้อมูลรายชื่อทีเ่ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาฯ หนา้ 39 ถึง 39


