
ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.

1 นาย ปรัธนา  สิริทวีพร มลูนธิิปอ่เต็กต๊ึง กรุงเทพมหานคร โทร 097 323 7422 

เลขที่ 99/39 ซอยสุขาภบิาล 5 ซ. 10/3

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220

  EF17060583 7TH 03/02422

2 นาย ปนีงั  ขวัญเพ็ง อบต.บอ่ถ้้า ก้าแพงเพชร สสจ.ก้าแพงเพชร   EF17060584 5TH 03/02421

3 นายพิชัย  หลวงสมบติั ทต.ท่าพระ ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ที่ ขก 0032.015/363  ลว 1 ก.ค. 62   EF17060585 4TH 03/02421

4 นายวิชัย  ศรีไวย์ ทต.ท่าพระ ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ที่ ขก 0032.015/363  ลว 1 ก.ค. 62   EF17060585 4TH 03/02421

5 นายพรมนา  สุดใจ ทต.ท่าพระ ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ที่ ขก 0032.015/363  ลว 1 ก.ค. 62   EF17060585 4TH 03/02421

6 นาย สุวรรณ ชาสอนตา อบต.ดินด้า ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่   EF17060585 4TH 03/02421

7 นายธีระวัฒน ์ ไชยรัตน์ สมาคมศรัทธาธรรมสีชมพูการกศุล ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ที่ ขก 0032.015/363  ลว 1 ก.ค. 62   EF17060585 4TH 03/02421

8 นางสาวอนงค์นาถ  หนยูอด สมาคมศรัทธาธรรมสีชมพูการกศุล ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ที่ ขก 0032.015/363  ลว 1 ก.ค. 62   EF17060585 4TH 03/02421

9 นายณพงศ์  กวุากจิ สมาคมศรัทธาธรรมสีชมพูการกศุล ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ที่ ขก 0032.015/363  ลว 1 ก.ค. 62   EF17060585 4TH 03/02421

10 นายวชิรวิทย์  ทองกา้นเหลือง สมาคมศรัทธาธรรมสีชมพูการกศุล ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ที่ ขก 0032.015/363  ลว 1 ก.ค. 62   EF17060585 4TH 03/02421

11 นาย วาริน  ช้านาญ อบต.โนนอดุม ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ที่ ขก 0032.015/363  ลว 1 ก.ค. 62   EF17060585 4TH 03/02421

12 นายจักกฤษณ์  อดุมแกว้ อบต.บา้นหว้า ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ที่ ขก 0032.015/363  ลว 1 ก.ค. 62   EF17060585 4TH 03/02421

13 นาย ประภทัรษร  นลิศิริ รพ.เปอืยนอ้ย ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ขก 0032.015/392 (ต่ออายุบตัร 62)   EF17060585 4TH 03/02421

14 นาย ธงชัย  แทนสอ รพ.เปอืยนอ้ย ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ขก 0032.015/392 (ต่ออายุบตัร 62)   EF17060585 4TH 03/02421

15 นาย จันที  ริมไธสง รพ.เปอืยนอ้ย ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ขก 0032.015/392 (ต่ออายุบตัร 62)   EF17060585 4TH 03/02421

16 นายสุรสิทธิ์  ศรีสมภาร ทต.บา้นผือ ขอนแกน่ สสจ.ขอนแกน่ ขก 0032.015/392   EF17060585 4TH 03/02421

17 นายฉัตรชัย  เขตชลธาร รพ.พระปกเกล้าจันทบรีุ จันทบรีุ รพ.พระปกเกล้าจันทบรีุ   EF17060586 8TH 03/02422

18 นายสมพร  เขียวนอ้ย รพ.พระปกเกล้าจันทบรีุ จันทบรีุ รพ.พระปกเกล้าจันทบรีุ   EF17060586 8TH 03/02422

19 นายมานะ  นนัทกมลวารี อบต.วังใหม่ จันทบรีุ สสจ.จันทบรีุ   EF17060587 1TH 03/02421

20 นาย นพิลธ์ ปญัญาทร มลูนธิิร่วมกตัญญู จ.ชัยนาท ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

21 นายกรีฑา  หม่ืนกล้า มลูนธิิร่วมกตัญญู จ.ชัยนาท ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

ผลพิจารณาอนุมตัติอ่อายปุระกาศนียบตัรผู้ปฎบิตักิารฉกุเฉนิการแพทยท์ีไ่ดร้ับอนุมตัจิาก อศป. ครั้งที ่8/2562

ระดบั อาสาสมคัรฉกุเฉนิการแพทย ์(อฉพ.)

เลขพัสดุ



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

22 นายชัยรัตน ์ สุขฤทธิ์ ทต.ธรรมามลู ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

23 นายมาโนช  สิงหโ์ต อบต.ไพรนกยูง ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

24 นายสมพงษ ์ แย้มยิม้ อบต.ไพรนกยูง ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

25 นางสาวสายพิณ  แย้มยิม้ อบต.ไพรนกยูง ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

26 นายธีระยุทธ์  เหล่าเขตกจิ มลูนธิิร่วมกตัญญู จ.ชัยนาท ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

27 นายวงษสถิตย์  เชาว์ไว มลูนธิิร่วมกตัญญู จ.ชัยนาท ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

28 นายพลศาสตร์  พรหมฟัง มลูนธิิร่วมกตัญญู จ.ชัยนาท ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

29 นางวนดิา  พรหมฟัง มลูนธิิร่วมกตัญญู จ.ชัยนาท ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

30 นายพีรพล  ตระกลูโชคเสถียร มลูนธิิร่วมกตัญญู จ.ชัยนาท ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

31 นายสุชาติ  เชิดศักด์ิสกลุ มลูนธิิร่วมกตัญญู จ.ชัยนาท ชัยนาท สสจ.ชัยนาท   EF17060618 8TH 03/02421

32 นาย พานชิ  หนแูกว้ โรงพยาบาลมาบอ้ามฤต ชุมพร โรงพยาบาลมาบอ้ามฤต   EF17060588 5TH 03/02422

33 นายดนยั  ช้านาญไพร อบต.ท่ากอ๊ เชียงราย สสจ.เชียงราย   EF17060589 9TH 03/02421

34 นายณัฎฐวัฒ  สมบญุ รพ.แมล่าว เชียงราย สสจ.เชียงราย   EF17060589 9TH 03/02421

35 นายวัชระ  ใจแดง กูช้ีพศูนย์น้้าลาว เชียงราย สสจ.เชียงราย   EF17060589 9TH 03/02421

36 นาย พันศักด์ิ  เตจ๊ะวันดี สมาคมแสงธรรมสาธารณกศุลเชียงราย เชียงราย สสจ.เชียงราย   EF17060589 9TH 03/02421

37 นายสมพร  แกว้ใหม่ ทต.ปา่กอ่ด้า เชียงราย สสจ.เชียงราย   EF17060589 9TH 03/02421

38 นายอทุัย  แกว้ใหม่ ทต.ปา่กอ่ด้า เชียงราย สสจ.เชียงราย   EF17060589 9TH 03/02421

39 นายคมสันต์  รุ่งรุณธารา ทต.ปา่กอ่ด้า เชียงราย สสจ.เชียงราย   EF17060589 9TH 03/02421
40 นายวรเวศร์  กอ้นสุรินทร์ รพ.จอมทอง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

41 นายนกิร  ม่วงมายา รพ.จอมทอง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

42 นายกติติพงษ ์ แสงแกว้ รพ.จอมทอง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

43 นายสุธิชัย  สมศักด์ิ รพ.จอมทอง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

44 นายอาคม  วีระปนิ ทต.บา้นหลวง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

45 นายอ้านาจ  สุขล้วน ทต.บา้นหลวง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

46 นายสุทธิกรณ์  ธนานนท์ ทต.บา้นแปะ เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

47 นางสาวอ้าพร ใจอนิ อบต.ข่วงเปา เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

48 นายสุภาพ  ตาต๊ิบ อบต.ข่วงเปา เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

49 นายวิราช  ขัดเปง็ อบต.ข่วงเปา เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

50 นายทองดี  วังใจชิด ทต.สบเต๊ียะ เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

51 นายมานติย์  ออ๊ดต่อกนั ทต.สบเต๊ียะ เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

52 นายอนนั  สามแกว้ ทต.สบเต๊ียะ เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

53 นายทองค้า  ต๊ะมัง ทต.จอมทอง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

54 นางโยธากา  ภกัตรา ทต.จอมทอง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

55 นายบญุสืบ  ภกัตรา ทต.จอมทอง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

56 นายธิติรัตน ์ ทิศใจ รพ.สต.บา้นเมอืงกลาง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

57 นายบรูณ์ชัย  หอมกนัทา รพ.สต.บา้นเมอืงกลาง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

58 นายวิทยา  กอ้นสุรินทร์ รพ.สต.บา้นเมอืงกลาง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

59 นายธวัชชัย  สาธร รพ.สต.บา้นเมอืงกลาง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

60 นายจีรศักด์ิ  โพธิมา รพ.สต.บา้นเมอืงกลาง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

61 นางแสงเดือน  เที่ยงจันตา รพ.สต.บา้นเมอืงกลาง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

62 นายปรีชา  ขัติจักร รพ.สต.บา้นเมอืงกลาง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

63 นายวรพงษ ์ ด้วงนอ้ย รพ.สต.บา้นเมอืงกลาง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

64 นา'งจันทร์เพ็ญ ต้นสม รพ.สต.บา้นเมอืงกลาง เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่

(ที่ ชม 0032.003.1/4657 ลว. 28 ม.ิย. 62)
  EF17060689 4TH 03/02421

65 นาย วีระพันธ์ ลังกา เทศบาลต้าบลสันโปง่ เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่   EF17060689 4TH 03/02421

66 นาย ทวี โชติชอบ เทศบาลต้าบลสันโปง่ เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่   EF17060689 4TH 03/02421

67 นางสาวเสาวลักษณ์  แกนุ เทศบาลเมอืงแมโ่จ้ เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่   EF17060689 4TH 03/02421

68 นายพงษพ์ัฒน ์ ปญัญา เทศบาลเมอืงต้นเปา เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่ -

69 นาย พงษว์รรษ  บญุเอีย่มศรี มลูนธิิสุขศาลานเุคราะหน์ครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17060590 8TH 03/02421

ไมม่รูีป -



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

70 นางสาว น้้าผ้ึง  หงษดี์ สมาคมอาสาร่วมกตัญญู นครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17060590 8TH 03/02421

71 นาย ยุทนา  นาคประชา สมาคมอาสาร่วมกตัญญู นครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17060590 8TH 03/02421

72 นาย เอก  แซ่เซียว สมาคมอาสาร่วมกตัญญู นครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17060590 8TH 03/02421

73 นางสาว ขวัญกมล  ดีประดับ สมาคมอาสาร่วมกตัญญู นครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17060590 8TH 03/02421

74 นาย ปญัญาคม  หลักค้า สมาคมอาสาร่วมกตัญญู นครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17060590 8TH 03/02421

75 นาย ชวพล เศวตนยั มลูนธิิปอ่เต็กต๊ึง นครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17060590 8TH 03/02421

76 นางสาว สุภาภรณ์ ลมเย็น มลูนธิิปอ่เต็กต๊ึง นครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17060590 8TH 03/02421

77 นาย อภศัิกด์ิ  ภูส่ว่าง มลูนธิิร่วมกตญญู นครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17060590 8TH 03/02421

78 นาย ภานพุงศ์  นาคอว่มค้า มลูนธิิร่วมกตญญู นครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17060590 8TH 03/02421

79 นาย คงศักด์ิ  ส้าราญสุข มลูนธิิร่วมกตญญู นครปฐม นครปฐม สสจ.นครปฐม   EF17060590 8TH 03/02421

80 นายพิเชษฐ์  ศรีกาลังค์ สมาคมกูภ้ยันาวาธาตุพนม นครพนม โทร 097 218 3117

สมาคมกูภ้ยันาวาธาตุพนม

เลขที่ 11 หมู ่9 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม

จ.นครพนม 48110

  EF17060591 1TH 03/02421

81 นาย เกรียงไกร  จงรักษ์ อบต.ส้าโรง 2 นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

82 นาย วีระศักด์ิ  มลูมรัิตน์ อบต.ส้าโรง 2 นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

83 นายทรงฤทธิ์  ยุนสูงเนนิ มลูนธิิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

84 นายฐิติพงษ ์ จันทสิทธิ์ มลูนธิิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

85 นายรัฐเขต  พลพัฒนา ทต.ลาดบวัขาว นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

86 นายบาง  หา้วหาญ ทต.ลาดบวัขาว นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

87 นางสาวรสสุคนธ์  เลิศวิชาวุฒิ มลูนธิิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

88 นายสมร  ดวนจันทึก มลูนธิิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

89 นายอนสุรณ์  ทรายสถิตย์ ทต.คลองไผ่ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

90 นายค้ามอน  ตรงจันทึก มลูนธิิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

91 นายชรินทร์  วิจิตกลาง มลูนธิิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

92 นายสวน  เงินเกา มลูนธิิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

93 นายธนภทัร  นชิานกลาง มลูนธิิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

94 นายจิระเดช  เพ็งแจ่ม ทต.คลองไผ่ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

95 นายส้ารวย  แสนอนิทร์ลัย ทต.คลองไผ่ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

96 นายสมศักด์ิ  ดาทอง ทต.คลองไผ่ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

97 นายสุทธิศักด์ิ  มัง่จันทึก ทต.คลองไผ่ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

98 นายวิริยะ  ชูชืน่ ทต.คลองไผ่ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

99 นายนกุลู  ดาทอง ทต.คลองไผ่ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

100 จ่าเอกเกรียงศักด์ิ  ฝาดสูงเนนิ ทต.คลองไผ่ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

101 นายศักย์ศรณ์  สาครวาสี ทต.คลองไผ่ นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

102 นายสาคร  ลาภวิบลูย์สุข มลูนธิิพุทธธรรม ฮุก 31 นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

103 นายชาญชัย  ภูจ่ันทร์ศรี อบต.โค้งยาง นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

104 นายสมปอง  ถีสูงเนนิ อบต.บุง่ขีเ้หล็ก นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

105 นางยุพาภรณ์  บริบรูณ์ อบต.บุง่ขีเ้หล็ก นครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา   EF17060592 5TH 03/02421

106 นาง ละมนุ  วชิระวุฒิไกร อบต.เขานอ้ย นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

107 นาง โสภนิ  เจริญฉิม อบต.เขานอ้ย นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

108 นาง สุมาลี  บรูณา อบต.เขานอ้ย นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

109 นางสาว จิตติมา  คงเพชร อบต.เขานอ้ย นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

110 นางสาว สุภาวัลย์  ด้าเพ็ง อบต.เขานอ้ย นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

111 นาย สุทธิพงศ์  จิตสงคราม อบต.เขานอ้ย นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

112 นายกฤษฎา  น้้าเพชร รพ.พิปนู นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

113 นาย สุริยัน  สุขนวล สมาคมนครธรรมคีรี นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

114 นาย อตัถพร  ปรีชา สมาคมนครธรรมคีรี นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

115 นาง กญัญารัตน ์ กะตากลู สมาคมนครธรรมคีรี นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

116 นาย สุรศักด์ิ  สุนทรกจิ มลูนธิิมหากศุลใต้เต็กเซ่ียงต้ึง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

117 นางสาว อรอนงค์  นาคชู มลูนธิิมหากศุลใต้เต็กเซ่ียงต้ึง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

118 นาย วิทยา  ขุนนาพุ่ม มลูนธิิมหากศุลใต้เต็กเซ่ียงต้ึง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

119 นาย เทวฤทธิ์  อนิทรสุวรรณ มลูนธิิมหากศุลใต้เต็กเซ่ียงต้ึง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

120 นาย สาโรช  แช่ล่ิม มลูนธิิมหากศุลใต้เต็กเซ่ียงต้ึง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

121 นาย ชูเกยีรติ  เพชรอนนัต์ มลูนธิิมหากศุลใต้เต็กเซ่ียงต้ึง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

122 นาย ปยิะศักด์ิ  ละอองทอง มลูนธิิมหากศุลใต้เต็กเซ่ียงต้ึง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

123 นาย ชัยวัฒน ์ ราษฎร มลูนธิิมหากศุลใต้เต็กเซ่ียงต้ึง นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

124 นางสาว สุดาวรรณ  ธานรัีตน์ หนว่ยกูภ้ยัทุ่งสง นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

125 นาย สุวิทย์  แสงเงิน หนว่ยกูภ้ยัทุ่งสง นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

126 นาย ก้าธร  ปานออ่น หนว่ยกูภ้ยัทุ่งสง นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

127 นาย เขมทัต  มณีฉาย หนว่ยกูภ้ยัทุ่งสง นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

128 นางสาว จันทร์จิรา  สมาน หนว่ยกูภ้ยัทุ่งสง นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

129 นาย กติติภมู ิ จันทโชติ หนว่ยกูภ้ยัทุ่งสง นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

130 นาง ละออ  เชิดหนงั หนว่ยกูภ้ยัทุ่งสง นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

131 นายเตชทัต  รัตนบรีุ หนว่ยกูภ้ยัทุ่งสง นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

132 นาย วรชิต  ไตรพันธุ์โกศล เทศบาลเมอืงปากพูน นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

133 นาย อนนัต์  แกว้จินดา เทศบาลเมอืงปากพูน นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

134 นาย สมศักด์ิ  เพ็งจันทร์ เทศบาลเมอืงปากพูน นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

135 นาย วิระ  กรดแกว้ เทศบาลเมอืงปากพูน นครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช   EF17060593 9TH 03/02421

136 นาย จิรวัฒน ์ ศุภวงศ์จงรักษ์ มลูนธิิเซ่ิงหมูธ่ารน้้าใจสุไหงโก-ลก นราธิวาส โทร 073 613 299

มลูนธิิเซ่ิงหมูธ่ารน้้าใจสุไหงโก-ลก

เลขที่ 51 ซ.3 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก 

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

  EF17060594 2TH 03/02422



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

137 นายสมคิด  สมยัมงคล มลูนธิิเซ่ิงหมูธ่ารน้้าใจสุไหงโก-ลก นราธิวาส โทร 073 613 299

มลูนธิิเซ่ิงหมูธ่ารน้้าใจสุไหงโก-ลก

เลขที่ 51 ซ.3 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก 

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

  EF17060594 2TH 03/02422

138 นายพงษว์ิทย์  ปานแกว้ มลูนธิิเซ่ิงหมูธ่ารน้้าใจสุไหงโก-ลก นราธิวาส โทร 073 613 299

มลูนธิิเซ่ิงหมูธ่ารน้้าใจสุไหงโก-ลก

เลขที่ 51 ซ.3 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก 

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

  EF17060594 2TH 03/02422

139 นาย ชลิต  แกว้จันทร์ อบต.ไพศาล บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

140 นาย ปณัณทัต  หงิประโคน อบต.โคกขาม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

141 นาย ศานติ  ซัวประโคน อบต.โคกขาม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

142 นาย สมพล  จุดาบตุร อบต.ละเวี้ย บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

143 นาย ดร  ด้าเนนิงาม อบต.ละเวี้ย บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

144 นาย ครวย  โคประโคน อบต.ละเวี้ย บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

145 นาย แทน  กาประโคน อบต.หนองบอน บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

146 นาย สมชาย  กรัิมย์ อบต.หนองบอน บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

147 นาย บญุสม  จิตรหาญ อบต.หนองบอน บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

148 นาย สุทธิภทัร  เอบประโคน อบต.หนองบอน บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

149 นาย ส้ารวล  ชูโพธิ์ อบต.หนองบอน บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

150 นาย ดอน  ดมประโคน อบต.ตะโกตาพิ บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

151 นาย เจษฏา  วัฒนะกลู อบต.จรเข้มาก บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

152 นาย บนัลือ  มุ่งบญุ อบต.จรเข้มาก บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

153 นาย สมพงษ ์ บญุจริง อบต.จรเข้มาก บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

154 นาย ทรงชัย  เหมอืนประโคน อบต.จรเข้มาก บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

155 นาย วิชิต  ทรงประโคน อบต.จรเข้มาก บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

156 นาย บญุศรี  บญุธีร์ อบต.จรเข้มาก บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

157 นาย สมบรูณ์  ด้าเนนิงาม อบต.ละเวี้ย บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

158 นาย บญุยด  เพิ่มประโคน ทต.แสลงโคน บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

159 นาย วรยุทธ  แย้มประโคน ทต.แสลงโคน บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

160 นาย พิเชษฐ์  นนัท์กระจ่าง อบต.โคกตูม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

161 นาย นพิล  พงศธรวรโชติ อบต.โคกตูม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

162 นาย วาน  เงางาม อบต.โคกตูม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

163 นาย ไสว  โข่มรคา อบต.โคกตูม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

164 นาย ปติิพงษ ์ ปรุณะ อบต.โคกมะขาม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

165 นาย กมิสง  เสียงตรง อบต.โคกมะขาม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

166 นาย ปริญญา  รุ่งเรือง อบต.โคกมะขาม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

167 นาย สวัสด์ิ  ไม่พรันใจ อบต.โคกมะขาม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

168 นาย ส้าราญ  เดือนประโคน อบต.โคกมะขาม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

169 นาย เมธี  เนาว์ประโคน อบต.โคกมะขาม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

170 นาย สมวน  เถาว์ยา อบต.ไพศาล บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

171 นาย ธีร  เวชประโคน อบต.หนองบอน บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

172 นาย กฤษดา  วงศ์วิลาศ อบต.เย้ยปราสาท บรีุรัมย์ รพ.หนองกี่   EF17060617 4TH 03/02422

173 นางสาว พันพิลาศ  แดงสี อบต.ส่ีเหล่ียม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

174 นาย เล็ม  นราเทียม อบต.ส่ีเหล่ียม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

175 นาย สุพรรณ  เย็งประโคน อบต.ส่ีเหล่ียม บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

176 นาย เรืองวิทย์  มากะเต โรงพยาบาลประโคนชัย บรีุรัมย์ รพ.ประโคนชัย   EF17060595 6TH 03/02422

177 นางสาวศิริพร  ผิวผาด มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421

178 นายบณัฑิต  เครือเฉลิมพันธ์ มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421

179 นายสัญชัย  พวงพิทักษ์ มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421

180 นายนริศ  เหลืองสอาด มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

181 นายบงกช  วงศ์ชัยชน มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421

182 นายณัฐกร  ทองอรพินท์ มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421

183 นายสวัสด์ิ  เด่นดวง มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421

184 นายพลรพ  มสีมงิ มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421

185 นายนพพร  เจนประณีต มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421

186 นายณัฐกฤษฐ์  เหลืองสอาด มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421

187 นายประวิทย์  ลาภน้าผล มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421

188 นายธาริน  คิญชกวัฒน์ มลูนธิิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน(ปราณบรีุ) ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   EF17060596 0TH 03/02421

189 นายจรรญา  ราชาวนา รพ.ทับปดุ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

190 นายอาทิตย์  บตุรสา รพ.ทับปดุ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

191 นายวรธน  ฐิติวัลศ์ รพ.ทับปดุ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

192 นายธีระพงษ ์ สร้อยนาค รพ.ท้ายเมอืงชัยพัฒน์ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

193 นายศุภชัย  ชูชาติ รพ.ท้ายเมอืงชัยพัฒน์ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

194 นายทัศนวงศ์  สถิร สยามรวมใจปูอ่นิทร์ (กูภ้ยัล้ารู) พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

195 นายพงษศั์กด์ิ  ลอยล่อง สยามรวมใจปูอ่นิทร์ (กูภ้ยัล้ารู) พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

196 นายเริงศักด์ิ  สุวรรณกายี กูภ้ยัมลูนธิิโพธิธรรณ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

197 นายจิรพงษ ์ เทพมินทร์ กูภ้ยัมลูนธิิโพธิธรรณ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

198 นายกมลวัฒน ์ พัฒนพิชัย กูภ้ยัมลูนธิิโพธิธรรณ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

199 นายวาสนา  พูลสวัสด์ิ กูภ้ยัมลูนธิิโพธิธรรณ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

200 นายอโณทัย  ทองเจิม กูภ้ยัทับปดุ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

201 นายสัญญา  สมคัรกจิ กูภ้ยัทับปดุ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

202 นายกติติชัย  สมานกจิ กูภ้ยัทับปดุ พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

203 นายอทิธิเทพ  สุวรรณ์ปสิุก กูภ้ยับางไทร พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

204 นายสุรินทร์  ฤทธิเหมิ กูภ้ยับางไทร พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

205 นายปรีชา บางกรัก กูภ้ยับางไทร พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

206 นายอนนัต์  โสภารัตน์ กูภ้ยับางไทร พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

207 นายจิต  มุนพีรหม กูภ้ยับางไทร พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

208 นายฤทธิเดช  ตันสกลุ กูภ้ยับางไทร พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

209 นายสมพร  บญุเย็น กูภ้ยับางไทร พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

210 นายธานนิทร์  จักกรด กูภ้ยับางไทร พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

211 นายศุภชัย  ไวว่อง ศูนย์การแพทย์เขาหลัก (รพ.บางไทร) พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

212 นายอศิรา  วิเชียรทอง กูภ้ยัท้ายเหมอืง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

213 นายธนนนัท์  ชลยุทธ์ กูภ้ยัท้ายเหมอืง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

214 นายวิรัตน ์ วิเชียรทอง กูภ้ยัท้ายเหมอืง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

215 นางสาวบญุรอด  หาญรบ กูภ้ยัท้ายเหมอืง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

216 นายนรุิติ  จินดาพล กูภ้ยัท้ายเหมอืง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

217 นายเฉลิมชัย  หาญรบ กูภ้ยัท้ายเหมอืง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

218 นายค้ารณ  บญุช่วย อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

219 นายปยิะบตุร  โกยทอง กูภ้ยัวัดเกา่เจริญธรรม พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

220 นางสุรีย์มาศ  ทวีกจิ อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

221 นายปรีชา  เรืองรอง อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

222 นายกติติ  ศรีเอยีด อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

223 นายสมโพช  ศักดาสาวิตร อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

224 นายประเสริฐ  ศุภสิทธิ์ อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

225 นางสายตา  ภูอ่มร ภูอ่มร อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

226 นายประทีป  ศรีบญุเพ็ง อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

227 นายมงคล  หม่ืนกล้า อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

228 นางกล่ินอบุล  สงวนนาม อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

229 นายชลิต  จิตระการ อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

230 นางสาวกาญจนา  รอบการ อบต.บางทอง พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

231 นายสังเวียน  คงรักษ์ กูภ้ยัวัดลาภี พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

232 นางสุชาดา  กไิพโรจน์ กูภ้ยัวัดลาภี พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

233 นายวัลลภ  วรเลิศ กูภ้ยัวัดลาภี พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

234 นายอศันยั  ใสสด กูภ้ยัวัดลาภี พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

235 นายไพรัช  คร้ามภยั กูภ้ยัวัดลาภี พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

236 นายอภชิัย  แซ่เส้ียว กูภ้ยัวัดลาภี พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

237 นายโชติ  ปลอดภยั กูภ้ยัคึกคัก พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

238 นายหสัณชัย  ด้วงใส กูภ้ยัคึกคัก พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

239 นางสาวเมสิณี  ปลอดภยั กูภ้ยัคึกคัก พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

240 นางสาวปราณี ดุลยามาลย์ กูภ้ยัเขาหลัก พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

241 นางสาวจูนฤดี  เครือวรรณ์ กูภ้ยัเขาหลัก พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

242 นายธนากร  วงศ์วีระชัย กูภ้ยัเขาหลัก พังงา สสจ.พังงา   EF17060597 3TH 03/02421

243 นาย อณุศร  มีแดนไผ่ มลูนธิิมติรภาพมงคลธรรม พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

244 นางสาว พรพิมล  หมอยาสิทธิ์ มลูนธิิมติรภาพมงคลธรรม พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

245 นายวีรพล  มีเมตตา มลูนธิิมติรภาพมงคลธรรม พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

246 นายสิทธิพงศ์  กมุกร มลูนธิิมติรภาพมงคลธรรม พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

247 นางสาวสุทธิศา  คงรอด มลูนธิิมติรภาพมงคลธรรม พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

248 นาย ไพรวัลย์  ค้าหมู่ มลูนธิิประสาทบญุสถาน พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

249 นางสาว นจินาวี  ศรีเวียง สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

250 นาย อลงกรณ์  สัจจัง สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

251 นาย ณัฐพล  นอ้ยบวั สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

252 นาย นรินทร์  สุวรรณ สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

253 นาย บรรณยง  พรหมมา สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

254 นาย คมสันต์  พรหมช่วย สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

255 นาย กฤษฎา  ผลดี สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

256 นาย นลุิด  มัน่หยวก สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

257 นาย ธนกฤต  มัน่หยวก สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

258 นาย เฉลิมพร  มาจุม่ สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

259 นาย อษัฎาวุธ  ข่มอารมณ์ สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

260 นาย มงคล  ทองอยู่ สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

261 นางสาว อมัพร  ศิริโรจน์ สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

262 นาย กรณภทัร  ทองพัด สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

263 นาย กนษิฐา  พฤกษาศิลป์ สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

264 นาย พิสิฐ  พฤกษาศิลป์ สมาคมพษิณุโลกการกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูภ้ยับรูพา) พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

265 นางรัตนา  ดีมงคล รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

266 นางสาว จีรวรรณ  มว่งศรี รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

267 นางสาวพิมพ์ร้าไพ  ครองกลาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

268 นางสาวองิอร  ภกัดี รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

269 จ.ส.อ.บรรจบ  สีแว่น รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

270 จ.ส.ท.พิษณุ  จ้าปานลิ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

271 จ.ส.อ.ศิระ  ทองดอนจุย รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก   EF17060598 7TH 03/02421

272 นาย สังวาลย์  สุขส้าราญ รพ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบรีุ สสจ.เพชรบรีุ   EF17060599 5TH 03/02421

273 นายสุริยา  ปง่แยง ทต.บา้นถิน่ แพร่ สสจ.แพร่ (ส้านกังานชัว่คราว)   EF17060600 7TH 03/02421

274 นายสิริพงษ ์ อนิท้า ทต.บา้นถิน่ แพร่ สสจ.แพร่ (ส้านกังานชัว่คราว)   EF17060600 7TH 03/02421

275 นายณัฏฐกฤต  ค้าบญุเรือง อบต.บา้นหนนุ แพร่ สสจ.แพร่ (ส้านกังานชัว่คราว)   EF17060600 7TH 03/02421

276 นายสัน  เชียงของ อบต.บา้นหนนุ แพร่ สสจ.แพร่ (ส้านกังานชัว่คราว)   EF17060600 7TH 03/02421

277 นายบญุยงค์  แกว้กลม อบต.บา้นหนนุ แพร่ สสจ.แพร่ (ส้านกังานชัว่คราว)   EF17060600 7TH 03/02421

278 นางเพ็ญนภา  สุริยะ ทต.แมย่วม แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

279 นาย กฤษณะ  ทะริยะ ทต.แมย่วม แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

280 นางสาววนดิา  ศรีไสวบษุยา รพ.แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

281 นายธนชัญกร  สงวนศิลป์ รพ.แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

282 นายปริญญา  ปญัญาพรหม รพ.แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

283 นายวิฑูรย์  มูลตุ่น รพ.แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

284 นายพายัพ  ค้าอา้ย รพ.แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

285 นายชูชาติ  ใฝ่เภสัช รพ.แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

286 นายสุชาติ  ทุ่งหยกงาม อบต.ผาบอ่ง แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

287 นาย การุณ  จงกลจรัสแสง อบต.หว้ยโปง่ แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

288 นายวิดทะวัด  เรือนแกว้ มลูนธิิบรรเทาสาธารณภยั แมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

289 นายสัณหช์ัย  ผิวนวลใย มลูนธิิบรรเทาสาธารณภยั แมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

290 นายยศกร  โคเบนท์ มลูนธิิบรรเทาสาธารณภยั แมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

291 นายพงศักด์ิ  กณุะ มลูนธิิบรรเทาสาธารณภยั แมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

292 นายสุชาติ  เจริญจารุกญัญ์ มลูนธิิบรรเทาสาธารณภยั แมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

293 ส.อ.อฐักาญจน ์ ยะมะโน มลูนธิิบรรเทาสาธารณภยั แมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

294 นาย วันชัย  ปวนปนิตา มลูนธิิบรรเทาสาธารณภยั แมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน สสจ.แมฮ่่องสอน   EF17060601 5TH 03/02421

295 นายจิรวัฒน ์ รันระนา อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

296 นายถนอม  ศิริจันโท อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

297 นายขวัญประชา  แสนศรี อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

298 นายบสุบา  พนมกลุ อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

299 นายเกษ  ไพรแสน อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

300 นายบญุเลิศ  ไพรแสน อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

301 นายรังสัญ  นาคภมิู อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

302 นายทองใส  บตุรวิชัย อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

303 นายสมยั  เลาะหะนะ อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

304 นายหนกู ี กองรัตน์ อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

305 นายทองย้อย  ออ่นจันทร์ อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

306 นายสมบรูณ์  หนัตุลา อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

307 นายถาวร  ผันผาย อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

308 นายคูณ  ออ่นกิง่ อบต.สระแกว้ ร้อยเอด็ โทร. 089 691 2904

อบต.สระแกว้

หมู ่2 ต้าบลสระแกว้ อ้าเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอด็ 45140

  EF17060602 4TH 03/02422

309 นายสมพร  กดุหอม อบต.ชานวุรรณ ร้อยเอด็ อบต.ชานวุรรณ   EF17060603 8TH 03/02422



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

310 นายประยงค์  จอมทรักษ์ อบต.ชานวุรรณ ร้อยเอด็ อบต.ชานวุรรณ   EF17060603 8TH 03/02422

311 นายสง่า  ยาวะโนภาส อบต.ชานวุรรณ ร้อยเอด็ อบต.ชานวุรรณ   EF17060603 8TH 03/02422

312 นายสมชัย  นรีะพันธ์ อบต.ชานวุรรณ ร้อยเอด็ อบต.ชานวุรรณ   EF17060603 8TH 03/02422

313 นายกมล  ปตัริยะ อบต.ชานวุรรณ ร้อยเอด็ อบต.ชานวุรรณ   EF17060603 8TH 03/02422

314 นายศักรินทร์  สินพัฒนาสกลุ ทต.ต้นธง ล้าพูน สสจ.ล้าพูน   EF17060604 1TH 03/02421

315 นายยงยุทธ  พนาดร ทต.ต้นธง ล้าพูน สสจ.ล้าพูน   EF17060604 1TH 03/02421

316 นางมณี  นามแสนา อบต.ด่านมว่งค้า สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

317 นายวิชัย  วิพรมหา อบต.ด่านมว่งค้า สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

318 นายสานติ  พักแพง ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

319 นายนกุลู  แสนเมอืง อบต.ด่านมว่งค้า สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

320 นายจ้ารัตน ์ ผาใต้ ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

321 นางสบาไพ  ปาระคะ ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

322 นายวัฒนา  นนท์ค้าวงค์ ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

323 นายทวีศักด์ิ  ผาใต้ ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

324 นายอภชิัย  เชือ้จันทา อบต.แมดนาท่ม สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

325 นายพัสสดี  พิมพ์แพง อบต.เหล่าโพนค้อ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

326 นางดรรชน ี สิงหโ์สด อบต.เหล่าโพนค้อ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

327 นาย จันที แกว้เคน อบต.ด่านมว่งค้า สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

328 นาย กติติพล สืบศรี ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

329 นายสุริยัน  จักพิมพ์ ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

330 นางทันสมัย  กงแกน่ทา ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

331 นายไชยันต์  ค้าเพชร ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

332 นางล้าปาง  รีรัตน์ ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

333 นายหลาย  นามผา ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

334 นายประสิทธิ์  วงศ์เครือศร ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

335 นายนรัินต์  ขรรศร ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

336 นางดาวทอง  หล่อนส่ิว ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

337 นายแสงจันทร์  ปาระคะ ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

338 นายสุกนั  ถิน่ตองโขบ ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

339 นายชัยยา  จันทาศรี ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

340 นายเมือง  ยาทองไชย ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

341 นายค้าปลิว  นามผา ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

342 นายนพพร  ลีลาชัย ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

343 นางสาวพนดิา  พันแกว้ ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

344 นายวิรัตน ์ สุพร ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

345 นายหมูน  นนท์ค้าวงค์ ทต.ตองโขบ สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

346 นายไพรวัลย์  เชียงไขแกว้ อบต.ด่านมว่งค้า สกลนคร สสจ.สกลนคร   EF17060605 5TH 03/02421

347 นายมโน  ศรีสุวรรณ เทศบาลเมอืงควนลัง สงขลา เทศบาลเมอืงควนลัง   EF17060606 9TH 03/02422

348 นายอ้านวย  ช่วยวงศ์ อบต.ระวะ สงขลา สสจ.สงขลา   EF17060607 2TH 03/02421

349 นายพรบรรจบ  อนมุาศ อบต.ควนกาหลง สตูล สสจ.สตูล   EF17060608 6TH 03/02421

350 นายปรีชา  นาคประดิษฐ์ อบต.ควนกาหลง สตูล สสจ.สตูล   EF17060608 6TH 03/02421

351 นายจ้าเริญ  นาพนงั อบต.ควนกาหลง สตูล สสจ.สตูล   EF17060608 6TH 03/02421

352 นาย วสุ  ฟุ้งสวาท อบต.นาเกลือ สมทุรปราการ สสจ.สมทุรปราการ   EF17060609 0TH 03/02421

353 นาย นรัินดร์  แกว้กล้่าศรี อบต.นาเกลือ สมทุรปราการ สสจ.สมทุรปราการ   EF17060609 0TH 03/02421

354 นาย วุฒิชัย  พุฒสุข อบต.นาเกลือ สมทุรปราการ สสจ.สมทุรปราการ   EF17060609 0TH 03/02421

355 นาย นติิพันธ์  รอดมณี อบต.นาเกลือ สมทุรปราการ สสจ.สมทุรปราการ   EF17060609 0TH 03/02421

356 นาย ทรงศักด์ิ  เพชรเย็น อบต.นาเกลือ สมทุรปราการ สสจ.สมทุรปราการ   EF17060609 0TH 03/02421

357 นาย สถาพร  เสียงเพราะ อบต.นาเกลือ สมทุรปราการ สสจ.สมทุรปราการ   EF17060609 0TH 03/02421

358 นาย รังสรรค์  สวนมาลัย อบต.นาเกลือ สมทุรปราการ สสจ.สมทุรปราการ   EF17060609 0TH 03/02421

359 นายสุพัต  ทองอร่าม มลูนธิิปอ่เต๊กต้ึง สมทุรสาคร สมทุรสาคร สสจ.สมทุรสาคร   EF17060610 9TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

360 นายอภชิาติ  สีพาลา มลูนธิิปอ่เต๊กต้ึง สมทุรสาคร สมทุรสาคร สสจ.สมทุรสาคร   EF17060610 9TH 03/02421

361 นาย รณชัย  ดีสุคนธ์ มลูนธิิการกศุลสุมทรสาคร สมทุรสาคร สสจ.สมทุรสาคร   EF17060610 9TH 03/02421

362 นาย ศุภชัย  พึ่งพร มลูนธิิการกศุลสุมทรสาคร สมทุรสาคร สสจ.สมทุรสาคร   EF17060610 9TH 03/02421

363 นาย วัชพล  เดชศรี มลูนธิิการกศุลสุมทรสาคร สมทุรสาคร สสจ.สมทุรสาคร   EF17060610 9TH 03/02421

364 นาย อดุล  หาญรุก มลูนธิิการกศุลสุมทรสาคร สมทุรสาคร สสจ.สมทุรสาคร   EF17060610 9TH 03/02421

365 นาย อทิธิพล  ยศวิลัย มลูนธิิการกศุลสุมทรสาคร สมทุรสาคร สสจ.สมทุรสาคร   EF17060610 9TH 03/02421

366 นายมนสั  สินปรุ รพ.วังมว่งสัทธรรม สระบรีุ สสจ.สระบรีุ   EF17060616 5TH 03/02421

367 นายสุชาติ  ประเสิรฐศรี รพ.วังมว่งสัทธรรม สระบรีุ สสจ.สระบรีุ   EF17060616 5TH 03/02421

368 นายชัยวัฒน ์ เมืองทอง รพ.วังมว่งสัทธรรม สระบรีุ สสจ.สระบรีุ   EF17060616 5TH 03/02421

369 นางสาวนนัท์นภชัร  แนน่อดุร รพ.วังมว่งสัทธรรม สระบรีุ สสจ.สระบรีุ   EF17060616 5TH 03/02421

370 นายชาญ  จันทคราม อบต.วังมว่ง สระบรีุ สสจ.สระบรีุ   EF17060616 5TH 03/02421

371 นายสท้าน  สุวรรณศร อบต.วังมว่ง สระบรีุ สสจ.สระบรีุ   EF17060616 5TH 03/02421

372 นายสุรินทร์  สุขกสัน รพ.วังมว่งสัทธรรม สระบรีุ สสจ.สระบรีุ   EF17060616 5TH 03/02421

373 นายวัชระ  บติัโยธา มลูนธิิกศุลศรัทธาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

374 นายเดชณรงค์  ต่ันเซ่ง มลูนธิิกศุลศรัทธาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

375 นายชัยยุทธ  มุ่งใหม่ มลูนธิิกศุลศรัทธาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

376 นายศราวุฒิ  ชุม่ละมัย มลูนธิิกศุลศรัทธาสุราษฎร์ธาน ี(กาญจนดิษฐ์) สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

377 นายศิรวุฒิ  สุวรรณมาก มลูนธิิกศุลศรัทธาสุราษฎร์ธาน ี(กาญจนดิษฐ์) สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

378 นาย ชัยณรงค์  สุพรรณี ทต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

379 นาย ธาน ี มีบญุ ทต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

380 นาย สมนกึ  ศรีโกมุท ทต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

381 นาย อรรถวุฒิ  ทูลธรรม ทต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

382 นาย เดโช  สอนประสม ทต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

383 นาย ประดับ  แตงเสร็จ ทต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

384 นางสาว วรรณภา  มีบญุ ทต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

385 นาย สุนติย์  เสนทอง ทต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

386 นาย วินยั  รุ่นนก ทต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

387 นาย สุรชัย  คงทวี ทต.วัดประดู่ สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

388 นาย ไพสัน  สิงหโ์ส รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

389 นาง ล้าใย  สุพรรณี รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

390 นาย ชลอ  เจริญลาภ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

391 นาย เนรมิต  ถาวรพร รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

392 นาย ชาญชัย  เขือ่นแกว้ รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

393 นายศรายุทธ  เผ่าจินดา มลูนธิิกศุลศรัทธาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

394 นายอนนัต์  แซ่บา่ง มลูนธิิกศุลศรัทธาสุราษฎร์ธาน ี(ตาขุน - พนม) สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

395 นางสาว จุลีพร  รักเกดิ มลูนธิิกศุลศรัทธาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี   EF17060611 2TH 03/02421

396 นายชาญณรงค์  สุขยาดี อบต.บา้นไทร สุรินทร์ อบต.บา้นไทร -

397 นายไสว  ศรีงาม อบต.บา้นไทร สุรินทร์ อบต.บา้นไทร -

398 นายจิรเมธ  ขดโข อบต.บา้นไทร สุรินทร์ อบต.บา้นไทร -

399 นายพินจิ  ทองปล่ัง อบต.บา้นไทร สุรินทร์ อบต.บา้นไทร -

400 นายศราวุธ  จิตรหาญ อบต.บา้นไทร สุรินทร์ อบต.บา้นไทร -

401 นายไพโรจน ์ สายบตุร สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูช้ีพจอมพระ) สุรินทร์ โทร. 081 389 3309

สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์(หนว่ยกูช้ีพจอมพระ)

เลขที่ 6 หมู ่4 ถ.ปทัมานนท์ ต.จอมพระ

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

  EF17060612 6TH 03/02422

402 นาย ปยิะพงษ ์สุขประเสริฐ สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูช้ีพจอมพระ) สุรินทร์ โทร. 081 389 3309

สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์(หนว่ยกูช้ีพจอมพระ)

เลขที่ 6 หมู ่4 ถ.ปทัมานนท์ ต.จอมพระ

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

  EF17060612 6TH 03/02422

-

-

-

-

-

ไมม่รูีป

ไมม่รูีป

ไมม่รูีป

ไมม่รูีป

ไมม่รูีป



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

403 นาย ภทัรพงศ์ ปานสิงห์ สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูช้ีพจอมพระ) สุรินทร์ โทร. 081 389 3309

สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์(หนว่ยกูช้ีพจอมพระ)

เลขที่ 6 หมู ่4 ถ.ปทัมานนท์ ต.จอมพระ

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

  EF17060612 6TH 03/02422

404 นาย ธานนิทร์ จินดาศรี สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูช้ีพจอมพระ) สุรินทร์ โทร. 081 389 3309

สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์(หนว่ยกูช้ีพจอมพระ)

เลขที่ 6 หมู ่4 ถ.ปทัมานนท์ ต.จอมพระ

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

  EF17060612 6TH 03/02422

405 นาย อาทิตย์ บรูณะ สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูช้ีพจอมพระ) สุรินทร์ โทร. 081 389 3309

สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์(หนว่ยกูช้ีพจอมพระ)

เลขที่ 6 หมู ่4 ถ.ปทัมานนท์ ต.จอมพระ

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

  EF17060612 6TH 03/02422

406 นาย เจษฏา วันยานาม สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูช้ีพจอมพระ) สุรินทร์ โทร. 081 389 3309

สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์(หนว่ยกูช้ีพจอมพระ)

เลขที่ 6 หมู ่4 ถ.ปทัมานนท์ ต.จอมพระ

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

  EF17060612 6TH 03/02422

407 นาย ศักด์ิระพี แสวงสุข สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูช้ีพจอมพระ) สุรินทร์ โทร. 081 389 3309

สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์(หนว่ยกูช้ีพจอมพระ)

เลขที่ 6 หมู ่4 ถ.ปทัมานนท์ ต.จอมพระ

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

  EF17060612 6TH 03/02422

408 นายอนกุลู  ดาศรี สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์ (หน่วยกูช้ีพจอมพระ) สุรินทร์ โทร. 081 389 3309

สมาคมจอมพระกศุลสงเคราะห ์(หนว่ยกูช้ีพจอมพระ)

เลขที่ 6 หมู ่4 ถ.ปทัมานนท์ ต.จอมพระ

อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

  EF17060612 6TH 03/02422

409 นายออ่ง  ทานวุัตร อบต.นาทับไฮ หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421



ล าดบั ชือ่ -สกุล ชือ่หน่วยงานตน้สงักัด จงัหวัด หน่วยงานจดัสง่ ประกาศ บตัร เลข สพฉ.เลขพัสดุ

410 นายสมร  กาลวิลัง อบต.นาทับไฮ หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421

411 นายสัมฤทธิ์  แกว้พิลา อบต.นาทับไฮ หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421

412 นายทองจันทร์  โนนราชา อบต.นาทับไฮ หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421

413 นางสุดใจ  พรมเลิศ อบต.นาทับไฮ หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421

414 นายเฉลิม  ยศมงคล อบต.วัดหลวง หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421

415 นายโพธิ์  แสงงาม อบต.โพนแพง หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421

416 ส.ต.สฤษด์ิ  นกิะแสน ทต.เฝ้าไร่ หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421

417 นายอารักษ ์ ยะวร ทต.เฝ้าไร่ หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421

418 นายจันทร์ที  เหล่าพล ทต.เฝ้าไร่ หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421

419 นาย เกษฎา  จันดาหวัดง สมาคมหนองคายการกศุล (กูภ้ยัประจักษ์) หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421

420 นาย วรวุฒิ  เที่ยงผดุง สมาคมหนองคายการกศุล (กูภ้ยัประจักษ์) หนองคาย สสจ.หนองคาย   EF17060613 0TH 03/02421

421 ส.อ.ชัชวาลย์  สุรวิทย์ อบต.โนนเมอืง หนองบวัล้าภู สสจ.หนองบวัล้าภู   EF17060614 3TH 03/02421

422 นายสุพรรณ  ดอนโบราณ อบต.โนนเมอืง หนองบวัล้าภู สสจ.หนองบวัล้าภู   EF17060614 3TH 03/02421

423 นาย บญัชา  ผ่องศรี อบต.เมอืงใหม่ หนองบวัล้าภู สสจ.หนองบวัล้าภู   EF17060614 3TH 03/02421

424 นาย ชัยยันต์  นาหวันลิ ทต.นาหนองทุ่ม หนองบวัล้าภู สสจ.หนองบวัล้าภู   EF17060614 3TH 03/02421

425 นาย สุนทร  วิเศษศรี ทต.นาหนองทุ่ม หนองบวัล้าภู สสจ.หนองบวัล้าภู   EF17060614 3TH 03/02421

426 นาย ชาตรี  ด้วงรักษา ทต.โพธิ์ทอง อา่งทอง สสจ.อา่งทอง   EF17060615 7TH 03/02421

427 นาง ชณัญญา  เชือ้บญุ ทต.โพธิ์ทอง อา่งทอง สสจ.อา่งทอง   EF17060615 7TH 03/02421

428 นาย นพมาศ  หยัดน้้า อบต.ไผ่วง อา่งทอง สสจ.อา่งทอง   EF17060615 7TH 03/02421

429 นาย ยุทธศักด์ิ  ง่ังสัมฤทธิ์ เทศบาลเมอืงอา่งทอง อา่งทอง สสจ.อา่งทอง   EF17060615 7TH 03/02421

430 นาย จตุพร  ง่ังสัมฤทธิ์ เทศบาลเมอืงอา่งทอง อา่งทอง สสจ.อา่งทอง   EF17060615 7TH 03/02421

431 นาย พีรพัฒน ์ คงปรีชา ทต.สามโก้ อา่งทอง สสจ.อา่งทอง   EF17060615 7TH 03/02421

432 นาย ศักด์ิดา  รอบรู้ รพ.แสวงหา อา่งทอง สสจ.อา่งทอง   EF17060615 7TH 03/02421


