
ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานที่จดัสง่ บัตร ประกาศ เลข สพฉ.

1 จ.ส.อ.ธีรศักด์ิ  พันเดช โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลพญาไท 1   EF17626229 5TH 03/02077

2 นาย เอกสิทธิ ์ เนตรสืบสาย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชืน่ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชืน่   EF17626230 0TH 03/02077

3 นายพลากร  มารทอง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชืน่ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชืน่   EF17626230 0TH 03/02077

4 นาย ประมวล  สุขหนา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชืน่ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชืน่   EF17626230 0TH 03/02077

5 นายธิติวัฒน์  อินทวารี หน่วยแพทย์กูช้ีวิตวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร มารับเอง ประสานพีเ่ป้ ประชาสัมพันธ์   03/02077

6 นายแอ๊ด  ว่องวรรณพงษ์ หน่วยแพทย์กูช้ีวิตวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร มารับเอง ประสานพีเ่ป้ ประชาสัมพันธ์   03/02077

7 นายมนตรี  นักธรรม หน่วยแพทย์กูช้ีวิตวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร มารับเอง ประสานพีเ่ป้ ประชาสัมพันธ์   03/02077

8 นายไพศาล  เจียมสถิตย์ หน่วยแพทย์กูช้ีวิตวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร มารับเอง ประสานพีเ่ป้ ประชาสัมพันธ์   03/02077

9 นาย พเยาว์  จันทร์บ ารุง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ) กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ)   EF17656442 4TH 03/02077

10 นายรุ่งเรือง  พวงบานเย็น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ) กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ)   EF17656442 4TH 03/02077

11 นาย ธนาเดช  กุลฑลทอง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ) กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ)   EF17656442 4TH 03/02077

12 นายสมชาย  ดิษฐสกุล รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ)   EF17656442 4TH 03/02077

13 นายสมเกียรติ  สุทธิสุข รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ)   EF17656442 4TH 03/02077

14 นายเทศกาล  อัมระรงค์ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ) กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ)   EF17656442 4TH 03/02077

15 นายชาตรี  วีรสถาพรวงค์ รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร มารับเอง  084-646-1669   03/02077

16 นาย เพรียว  ยงค์ตระกูล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร
โทร 0876115577
เลขที่ 425/24 หมู ่1 ซอยนวมินทร์ 24
แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กทม. 10240

  03/02077

17 นายธานี ชูเกิด รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร แจ้งพีป่ระดู่ ชัน้ 2   03/02077

18 นายอ าพัน ด าส าราญ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร แจ้งพีป่ระดู่ ชัน้ 2   03/02077

19 นายสราวุฒิ ส่งแสงสิริรัตน์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร แจ้งพีป่ระดู่ ชัน้ 2   03/02077

20 นาย สุพจน์  ต่ายน้อย รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร แจ้งพีป่ระดู่ ชัน้ 2   03/02077

21 นายปิยะ  แก้วล าหัด รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร แจ้งพีป่ระดู่ ชัน้ 2   03/02077

22 นาย บรรลุ  บุตรอินทร์ ทต.มหาไชย กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์   EF17626231 3TH 03/02076

มารับเอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มารับเอง

เลขพัสดุ

ผลพิจารณาอนุมตัติอ่อายปุระกาศนียบตัรผู้ปฎบิตักิารฉกุเฉนิการแพทยท์ีไ่ดร้ับอนุมตัจิาก อศป. ครั้งที ่๗/๒๕๖๒

ระดบั พนักงานฉกุเฉนิการแพทย ์(พฉพ.)



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานที่จดัสง่ บัตร ประกาศ เลข สพฉ.เลขพัสดุ

23 นาย พัฒพงษ์  สิงห์ทอง ทต.มหาไชย กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์   EF17626231 3TH 03/02076

24 นาย สมหวัง  ถิตย์ผ่อง ทต.มหาไชย กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์   EF17626231 3TH 03/02076

25 นาย ไพรัตน์  ภูนบผา ทต.ดงลิง กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์   EF17626231 3TH 03/02076

26 นาย โกวิทย์  เห็มศรี ทต.ดงลิง กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์   EF17626231 3TH 03/02076

27 นาย ชัยวัฒน์ มณีศรี อบต.ยอดแกง กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์   EF17626231 3TH 03/02076

28 นายภัทรกวี เครือฟู วสส.ขอนแก่น ขอนแก่น
โทร 0908936632
เลขที่ 187/1 ม.1 ถ.ส าราญรมย์
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 52000

  EF17656432 2TH 03/02077

29 นาย ภัทรพล  บัวพุม่ไทย รพ.ขอนแก่น ราม ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น   EF17626232 7TH 03/02076

30 นายธันยบูรณ์  บุญทรง รพ.กรุงเทพ ขอนแก่น ขอนแก่น
สสจ.ขอนแก่น 
(เลขหนังสือ ที่ ขก 0032.015/356 ลว 24 ม.ิย. 62)

  EF17626232 7TH 03/02076

31 นายวัชรากร  โสภณนพคุณ รพ.กรุงเทพ ขอนแก่น ขอนแก่น
สสจ.ขอนแก่น 
(เลขหนังสือ ที่ ขก 0032.015/356 ลว 24 ม.ิย. 62)

  EF17626232 7TH 03/02076

32 นาย ธีรโชติ  ฤกษ์จารี รพ.กรุงเทพ ขอนแก่น ขอนแก่น
สสจ.ขอนแก่น 
(เลขหนังสือ ที่ ขก 0032.015/356 ลว 24 ม.ิย. 62)

  EF17626232 7TH 03/02076

33 นาย วุฒิพงษ์  ภูมิบ้านค้อ มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น ขอนแก่น
สสจ.ขอนแก่น 
(เลขหนังสือ ที่ ขก 0032.015/356 ลว 24 ม.ิย. 62)

  EF17626232 7TH 03/02076

34 นาย อรรด์ิพิฑูรย์  กงผัน โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี รพ.กรุงเทพพัทยา   EF17626233 5TH 03/02077

35 นายณัฐพล  ยศเมือง รพ.แม่สรวย เชียงราย สสจ.เชียงราย   EF17626234 4TH 03/02076

36 นาย อานุกูล  จุมปูหยุย รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สสจ.เชียงราย   EF17626234 4TH 03/02076

37 นาย สุรินทร์  ทันปรีชา มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง นครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17626235 8TH 03/02076

38 ว่าที่ ร.ต. อมรเดช  เบ้าที สมาคม ว.ีอาร์.กูภ้ัย ล าโขงเฟรนด์ชิพ นครพนม นครพนม
สมาคม ว.ีอาร์.กูภ้ัย ล าโขงเฟรนด์ชิพ นครพนม
เลขที่ 8/12 ซอยศิริชัย 1 ต าบลอาจสามารถ
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

  EF17656433 6TH 03/02077



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานที่จดัสง่ บัตร ประกาศ เลข สพฉ.เลขพัสดุ

39 นายวณัญกฤต  บุตรกันหา สมาคม ว.ีอาร์.กูภ้ัย ล าโขงเฟรนด์ชิพ นครพนม นครพนม
สมาคม ว.ีอาร์.กูภ้ัย ล าโขงเฟรนด์ชิพ นครพนม
เลขที่ 8/12 ซอยศิริชัย 1 ต าบลอาจสามารถ
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48001

  EF17656433 6TH 03/02077

40 นาย รังสรรค์  ไพศาลเสถียรวงศ์ สมาคม ว.ีอาร์.กูภ้ัย ล าโขงเฟรนด์ชิพ นครพนม นครพนม
สมาคม ว.ีอาร์.กูภ้ัย ล าโขงเฟรนด์ชิพ นครพนม
เลขที่ 8/12 ซอยศิริชัย 1 ต าบลอาจสามารถ
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48002

  EF17656433 6TH 03/02077

41 นาย สุขุม  อ่อนตา รพ.นครพนม นครพนม สสจ.นครพนม   EF17626236 1TH 03/02076

42 นาย อณุษร  จันทะมาตย์ รพ.นครพนม นครพนม สสจ.นครพนม   EF17626236 1TH 03/02076

43 นายธเนศ  เครืองาม รพ.นครราชสีมา ฮอลพิทอล นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17626237 5TH 03/02076

44 นายปฏิพัทธิ ์ ธีระศักด์ิ รพ.นครราชสีมา ฮอลพิทอล นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17626237 5TH 03/02076

45 นางสาวนิธิวดี  ศรีเพชร สมาคมหน่วยกูภ้ัยชะอวด นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17626238 9TH 03/02076

46 นาย ธนเดช กะรัมเดชะ อบต.ลานสกา นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17626238 9TH 03/02076

47 นาย สุธา  สุขเรือง รพ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17626238 9TH 03/02076

48 นาย สมบัติ  หมายสุข รพ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17626238 9TH 03/02076

49 นายวานิต  ระยะไมตรี มูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17626238 9TH 03/02076

50 นายปิยะพงษ์  สุขชนะ ทต.ชะมาย นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17626238 9TH 03/02076

51 นายนิรันดร์  พันธ์ศักด์ิ สมาคมหน่วยกูภ้ัยชะอวด นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17626238 9TH 03/02076

52 นางสาวอรวรรณ  สุ่มงาม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นนทบุรี มารับเอง   03/02077

53 นายภักดี  ศิริกุลทอง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นนทบุรี มารับเอง   03/02077

54 นางสาว กันต์นภัทร  มณีอัครโยธิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นนทบุรี มารับเอง   03/02077

55 นายประดู่ สุ่มมาตย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นนทบุรี มารับเอง   03/02077

56 นายรติกร  บุญรัตน์ หน่วยกูช้ีพฉัตรวาริน นราธิวาส สสจ.นราธิวาส   EF17626239 2TH 03/02076

57 นางสาววันดี  อายุวัฒนสิริโสภา เทศบาลเมืองลาดสวาย ปทุมธานี
โทร 0856601669
เลขที่ 374 ซอย ตากสิน 4
แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบุรี กทม. 10600

  EF17656431 9TH 03/02077

58 นางนภัทร  ณ  พัทลุง พัทลุงการกุศลมูลนิธิ พัทลุง สสจ.พัทลุง   EF17626240 1TH 03/02076

59 นายธนวรรธน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ พัทลุงการกุศลมูลนิธิ พัทลุง สสจ.พัทลุง   EF17626240 1TH 03/02076

-

-

-

-



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานที่จดัสง่ บัตร ประกาศ เลข สพฉ.เลขพัสดุ

60 นายพุทธิพงษ์  เกตุสุวรรณ์ ทต.มะกอกเหนือ พัทลุง สสจ.พัทลุง   EF17626240 1TH 03/02076

61 นายสุรศักด์ิ  ปรสันติสุข ทต.มะกอกเหนือ พัทลุง สสจ.พัทลุง   EF17626240 1TH 03/02076

62 นายธนิตย์  บุญด า พัทลุงการกุศลมูลนิธิ พัทลุง สสจ.พัทลุง   EF17626240 1TH 03/02076

63 นายประสิทธิ ์ จันทร์อักษร พัทลุงการกุศลมูลนิธิ พัทลุง สสจ.พัทลุง   EF17626240 1TH 03/02076

64 นาย อุเทน  มูลข า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17656416 3TH 03/02076

65 นาย กิตติภูมิ  พวงมะลิ โรงพยาบาลกรุงเทพ-พิษณุโลก พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17656416 3TH 03/02076

66 นาย สิริศักด์ิ  มากกูล โรงพยาบาลกรุงเทพ-พิษณุโลก พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17656416 3TH 03/02076

67 นาย วิฑูรย์  นาคศิริ มูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน เพชรบุรี สสจ.เพชรบุรี   EF17656417 7TH 03/02076

68 นางสาวปุณญศิา  เชิงแก้ว สสจ.แพร่ แพร่ สสจ.แพร่   EF17656418 5TH 03/02076

69 นายมนัส  โลหะ กูช้ีพ-กูภ้ัยลอง แพร่ สสจ.แพร่   EF17656418 5TH 03/02076

70 นายบัญญติั  ธิปา กูช้ีพ-กูภ้ัยลอง แพร่ สสจ.แพร่   EF17656418 5TH 03/02076

71 นายธีรยุทธ  อินทร์รองพล ทต.เด่นชัย แพร่ สสจ.แพร่   EF17656418 5TH 03/02076

72 นายประกอบ  เคร่ืองสอง รพ.แพร่ แพร่ สสจ.แพร่   EF17656418 5TH 03/02076

73 นายทองทศ  ใจสุดา รพ.สอง แพร่ สสจ.แพร่   EF17656418 5TH 03/02076

74 นายจิรโรจน์  เรืองกิตต์ชัยกุล มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร มุกดาหาร เลขที่ 64/3 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร   EF17656434 0TH 03/02077

75 นาย พรศักด์ิ  พุฒิวรพันธ์ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร   EF17656419 4TH 03/02076

76 นางสาว วัชรีพรรณ  สิงห์ดารา มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร   EF17656419 4TH 03/02076

77 นายดนัย  ไชยทอง มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร   EF17656419 4TH 03/02076

78 นายวุฒิพงษ์  ยืนยง มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร   EF17656419 4TH 03/02076

79 นายเจริญ  ชัยนาถ รพ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สสจ.แม่ฮ่องสอน   EF17656420 3TH 03/02076

80 นางสาวนิภาพร  ดีเลิศพร รพ.สบเมย แม่ฮ่องสอน สสจ.แม่ฮ่องสอน   EF17656420 3TH 03/02076

81 นายวรพจน์  เมืองเกิด มูลนิธิกูภ้ัยอ าเภอปลวกแดง ระยอง สสจ.ระยอง   EF17656421 7TH 03/02076

82 นายปริวรรต  ทองปลิว สมาคมร่วมใจกูภ้ัยเมืองเลย เลย สสจ.เลย   EF17656422 5TH 03/02076

83 นายพิทักษ์  สมทิพย์ สมาคมร่วมใจกูภ้ัยเมืองเลย เลย สสจ.เลย   EF17656422 5TH 03/02076

84 นาย วรวุฒิ  แต่งผิว มูลนิธิสว่างคีรีธรรม เลย สสจ.เลย   EF17656422 5TH 03/02076

85 นาย ศุภมิตร  ศิริขันธุ์ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม เลย สสจ.เลย   EF17656422 5TH 03/02076



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานที่จดัสง่ บัตร ประกาศ เลข สพฉ.เลขพัสดุ

86 นายอนุสรณ์  ขะพินิจ อบต.ห้วยสิเคียด เลย รพ.ภูหลวง   EF17656439 8TH 03/02077

87 ส.ท.หญงิ สุวนันท์  แดงจ าแล รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

88 นายวัฒนศักด์ิ  ลาดโพธิท์าย อบต.ดงมะไฟ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

89 นายพรศักด์ิ  ศรีกวดแก้ว รพ.บ้านม่วง สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

90 นายบุญฤทธิ ์ จ าปาทอง รพ.ส่องดาว สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

91 นายขวัญชัย  ทองส่งโสม ทต.บะหว้า สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

92 นาย วุฒิพล  มารุตะพันธ์ ทต.สร้างค้อ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

93 นาย อนุชาติ  ดวงศรีจันทร์ อบต.โนนหอม สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

94 นายสุเมธ  หาญมนตรี อบต.โนนหอม สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

95 นายเทวลิตร์  ศรีมุกดา อบต.จันทร์เพ็ญ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

96 นายประยูร  ประทุมมา รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

97 นายปราศัย  มุงคุณ รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

98 นายสิทธิชัย  จ าปาทอง มูลนิธิสว่างแดนดินธรรมสถาน สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17656423 4TH 03/02076

99 นายเอกศักด์ิ  จันทร์รัศมี อบจ.สงขลา สงขลา
โทรศัพท์ 095 991 7124
เลขที่ 45 หมู ่1 ต าบลคลองเปียะ อ าเภอ จ.น.
จังหวัดสงขลา 90130

  EF17656435 3TH 03/02077

100 นาย อภิชาติ  ตาวัน ทต.คลองแงะ สงขลา สสจ.สงขลา   EF17656427 9TH 03/02076

101 นาย อัตกร  สุระสังวาลย์ ทต.คลองแงะ สงขลา สสจ.สงขลา   EF17656427 9TH 03/02076

102 นาย กเรณุ ตันตระกูล มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซ่ียงต้ึง) หาดใหญ่ สงขลา

โทร 0887914039
เลขที่ 9/516  ซอยแสนสิริ ถนนกาญจนวณิชย์
(ดีคอนโดกาญจนวณิชย)์ ต าบลคลองหงส์
อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110

  EF17656437 5TH 03/02077

103 นางสาว ศิริพร  เจาวงศ์สวัสด์ิ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซ่ียงต้ึง) หาดใหญ่ สงขลา
โทร 093 759 6017
เลขที่ 11/4 ซอย 10 ถนนกาญจนวณิชย์
ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110

  EF17656438 4TH 03/02077

104 ว่าที่ร้อยตรี อนุรักษ์  ศรีจันทร์ อบต.เขาแดง สงขลา อบต.เขาแดง   EF17656436 7TH 03/02077

105 นายนฤเบศ  แสนกล้า มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง สมุทรปราการ สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ   EF17656428 2TH 03/02076
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106 นายกิตติพงษ์  กองกุล เทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ   EF17656428 2TH 03/02076

107 นายพิชิตพงษ์  ผลคิด เทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ   EF17656428 2TH 03/02076

108 นายฐิติพันธ์  วัฒนภูดินันท์ มูลนิธิร่วมกตัญญู สมุทรปราการ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ)   EF17656442 4TH 03/02077

109 นาย พีรพล  ศรีกุลวงศ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู สมุทรปราการ
โทร 02 3992637
เลขที่ 448 หมู ่12 ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260

  EF17656441 5TH 03/02077

110 นายอานนท์  ภูถ่นนนอก มูลนิธิร่วมกตัญญู สมุทรปราการ
โทร 0851779167
เลขที่ 10 ซอยนนทบุรี 10 แยก 2 ต าบลบางกระสอ
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  EF17656440 7TH 03/02077

111 นางสาว ปัชพร  พูลชัย มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง สมุทรปราการ คุณถาวร สุทธิประภา 094 457 6915   03/02077

112 นายณัฐวุฒิ  คงสมบูรณ์ ทต.บางหญา้แพรก สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร   EF17656429 6TH 03/02076

113 นายอาวุธ  ชูทอง มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร   EF17656429 6TH 03/02076

114 นาย พิษณุ  นามภูเขียว มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร   EF17656429 6TH 03/02076

115 นายอิทธิกร  วรรณอ่อน มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร   EF17656429 6TH 03/02076

116 นายอภิวัฒน์  หนูเทศ มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง สมุทรสาคร สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร   EF17656429 6TH 03/02076

117 นางเนตรนภา  แก้ววิเชียร มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร   EF17656429 6TH 03/02076

118 นายณัฏฐ์ปภาส  จุย้มณี มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร   EF17656429 6TH 03/02076

119 นายสถาพร เเซ่เจียม มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร   EF17656429 6TH 03/02076

120 นายน้ ามนต์  ชูวงษ์ สมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี สระบุรี สสจ.สระบุรี   EF17656430 5TH 03/02076

121 นางสาวสมจิตร  อนุสิทธิ์ สมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี สระบุรี สสจ.สระบุรี   EF17656430 5TH 03/02076

122 นายไตรภพ  สนามทอง สมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี สระบุรี สสจ.สระบุรี   EF17656430 5TH 03/02076

123 นาย เรวัฒน์  แช่มปรุง มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง สิงห์บุรี สิงห์บุรี สสจ.สิงห์บุรี   EF17656424 8TH 03/02076

124 นายนพดล  ยังเจริญ รพ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี สสจ.สิงห์บุรี   EF17656424 8TH 03/02076

125 นาย สมชาย  สิทธิพล ทต.เวียงคุก หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17656425 1TH 03/02076

126 นาย น าโชค  โคติเวทย์ ทต.เวียงคุก หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17656425 1TH 03/02076

127 นายดนัย  มะปะเม ทต.นาเหล่า หนองบัวล าภู สสจ.หนองบัวล าภู   EF17656426 5TH 03/02076

128 นายอาทิตย์  ค าผาหล้า ทต.กุดดินจี่ หนองบัวล าภู สสจ.หนองบัวล าภู   EF17656426 5TH 03/02076

-



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานที่จดัสง่ บัตร ประกาศ เลข สพฉ.เลขพัสดุ

129 นาย โชคชัย  แดงนา ทต.นาดี หนองบัวล าภู สสจ.หนองบัวล าภู   EF17656426 5TH 03/02076

130 นาย จันที  ศุกร์โม้ ทต.นาดี หนองบัวล าภู สสจ.หนองบัวล าภู   EF17656426 5TH 03/02076

131 นางสาว ถมลวรรณ  ชัยริด ทต.นาดี หนองบัวล าภู สสจ.หนองบัวล าภู   EF17656426 5TH 03/02076


