
L1 ว่าท่ีร้อยตรี ธีระศักด์ิ วังศรี นายช่างโยธาอาวุโส

L2 นาย ศุภพล พลเย่ียม เจ้าพนักงานส่ือสาร

L3 นาย ยุททธนา สุดาค า รองประธานสภาเทศบาลต าบลลวงเหนือ

L4 นาย วรพงศ์ บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลวงเหนือ

L5 นาย ประสิทธ์ิ บัวมะลิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลวงเหนือ

L6 นาย ณฐบดี บัวเย็น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลวงเหนือ

L7 นางสาว ศิวาพร ค ามาเรือน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลลวงเหนือ

L8 นาย สุจี โชยรัมย์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

L9 นาย ทนันชัย ศรีวิชัยนันท์ เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

L10 นาย หรรณพ พุกจันทร์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
พิษณุโลกL11 นาย เชาวฤทธ์ิ แจ้งแก้ว พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง

L12 นาย นิติวัทธน์ นิธินันท์ธาร หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สุโขทัย

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ก่อกำรดีประเภทชมเชย (ระดับเงิน) : ผู้ก่อกำรดีเทศบำลต ำบลลวงเหนือ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่

เขตสุขภำพท่ี 2

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดสุโขทัย

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพิษณุโลก

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุโขทัย

ใบเซ็นช่ือ
เวทีสัมมนำ Merit Maker…Drown No More ๒๐๑7 “สำนพลังผู้ก่อกำรดี ป้องกันกำรจมน  ำ”

วันท่ี 18 มกรำคม ๒๕61 
ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหำนคร

จังหวัดล ำพูน

จังหวัดเชียงใหม่

เขตสุขภำพท่ี 1

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดล ำพูน

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง / หน่วยงำน



L13 นางสาว ปิยะนุช ประสงค์ผล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L14 นาย แก้วชนก สอนเวช ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสันทนาการ

L15 นางสาว เสาวนีย์ อัปมะนัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อถ  า

L16 นาย วิภาคย์ เข็มกลัด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อบต.สักงาม

L17 นาย บริพัตร วิมานสาร ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

L18 นาย บริพัทร ยังสุข คนงานท่ัวไป อบต.คลองน  าไหล

L19 นาย เกษม เท่ียงรอด สาธารณสุขอ าเภอวัดสิงห์

L20 นาย โฆษิต เกิดสมนึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)

L21 ว่าท่ีร้อยตรี ประพันธ์ ขันธ์พระแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

L22 นาง น  าทิพย์ โตสงัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิสงัด

L22 นาง จุฬาลักษณ์ เป้าบ้านเซ่า นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ อบต.ทองเอน

L23 นาง สุญาณิกา กลางแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อบต.โรงช้าง

L24 นาย อัสนี ซึมกระโทก พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

L25 นาย อุดร ข าวงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

L26 นาง ศิรินันท์ มณีโชติ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
นครนายก

จังหวัดนครนำยก

จังหวัดเพชรบูรณ์

เขตสุขภำพท่ี 3

โรงพยำบำลชนแดน จ.เพชรบูรณ์

เทศบำลต ำบลท่ำศำลำ อ ำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดชัยนำท

เขตสุขภำพท่ี 4

จังหวัดสระบุรี

ผู้ก่อกำรดีประเภทชมเชย (ระดับเงิน) : ผู้ก่อกำรดีชนแดนพัฒนำ อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครนำยก

จังหวัดก ำแพงเพชร

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดลพบุรี

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดลพบุรี



L27 นาย ชาติ ศรีสุข นายช่างโยธาอาวุโส
L28 นาย บุญยวิทย์ พูลสวัสด์ิ พนักงานประจ าส านักงาน

L29 นาง พรทิพย์ ม่ิงมณเฑียร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อบต.บ้านปรก
L30 นาง ณัฎฐนันท์ พิทยภทร รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบต.โรงหีบ

L31 นาง วรรณรวี เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

L32 นาย อนันต์ ตันติจรูญโรจน์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

L33 นาย ธนินธร พิมพขันธ์ หัวหน้าส านักงานปลัด

L34 สิบเอก ทัชชกร นาละกาญจน์ นายช่างโยธาช านาญงาน

L35 จ่าเอก ธีระ ดอนพรหมมะ เจ้าพนักงานป้องกันภัย

L36 นางสาว กรกช โพธิสัตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

L37 นาย ปราจีน แหลมกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหมากมุ่น

L38 นาง ดารารัตน์ สีนวล พยาบาลวิชาชีพ

L39 นาย อวิรุทธ์ วรกิตต์ไพศาล หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

เทศบำลต ำบลร่อนทอง

ผู้ก่อกำรดีระดับเงิน (ดี) : ผู้ก่อกำรดีต ำบลโนนหมำกมุ่น อ ำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนนำ 
จังหวัดรำชบุรี

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรำ

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดตรำด

เขตสุขภำพท่ี 5

เขตสุขภำพท่ี 6

จังหวัดตรำด

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดฉะเชิงเทรำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำม 

จังหวัดสมุทรสำคร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดกำญจนบุรี

จังหวัดสมุทรสงครำม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนช้ำง 

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดกำญจนบุรี

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสมุทรำสำคร



L40 นางสาว วิมลมาศ กันยาสาย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

L41 นาย สุนา คนบุญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

L42 นาย พูนสิทธ์ิ อ่ าพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายบป้องกันและปฏิบัติการ

L43 นาง วราภรณ์ ชูคันหอม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L44 นาย เกียรติศักด์ิ พลดร พนักงานช่วยการพยาบาล

ผู้ก่อกำรดีระดับเงิน (ดี) : ผู้ก่อกำรดีกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน  ำต ำบลบ่อใหญ่-หนองโก อ ำเภอบรบือ จังหวัดมหำสำรคำม
L45 นาย ฉัตรชัย สุปัตค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L46 นาย วิเชียร เนืองมัจฉา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

L47 นาง ยุพารัตน์ ภูวนกลกรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L48 นาง ทัพย์สุดา วิชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

L49 นาย ธีรศักด์ิ ศรีโคตร

L50 นาย สมพิษ ศรีหอม เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ

L51 นาง ส าลี ยอแสง เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ

L52 นาย สบายดี อันสีลา เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ

L53 นาง เทอดศักด์ิ ถิตย์ประเสริฐ

L54 ร.ต.อ. บันเทิง ชาญรบ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่

L55 นาง เอ็มอร อาฆราช รองนายกเทศมนตรีต าบลหลุบ

L56 นางสาว ปอลจิต นาคมทอง ปลัดเทศบาลต าบลหลุบ

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดชลบุรี

ผู้ก่อกำรดีระดับทอง (ดีเด่น) : ผู้ก่อกำรดีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อแก้ว อ ำเภอนำคู จังหวัดกำฬสินธ์ุ

ผู้ก่อกำรดีระดับทอง (ดีเด่น) : ผู้ก่อกำรดีเทศบำลต ำบลหลุบ อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ จังหวัดกำฬสินธ์ุ

ผู้ก่อกำรดีระดับเงิน (ดี) : ผู้ก่อกำรดีต ำบลวังยำว อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดปรำจีนบุรี

เขตสุขภำพท่ี 7

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดกำฬสินธ์ุ

จังหวัดมหำสำรคำม

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดปรำจีนบุรี

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งพระยำ



L57 นาย ตุ่น บรรพชาติ รองนายกเทศมนตรีต าบลธัญญา

L58 จ่าเอก ยุทธนา ชูศรีวัน หัวหน้าส านักปลัด

L59 นาย สุริยัน เชื อแก้ว นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน

L60 นาย ธรณิส เทพแพงตา วิศวกรเคร่ืองกล

L61 นาย วีระชาติ สืบค้า ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่

L62 นาง สุภาวดี ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา

L63 นาย บรรจบ ระบือสันเทียะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคี เทศบาลต าบลรังกาใหญ่

L64 นาง พรรณี รัตนประทุมวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L65 นาง กัญจน์มิตา ธัญวัฒน์ธีรากุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L66 นางสาว ศศิธร ดวงเพ็ชรแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

L67 นาง อัมพร ค้าขาย อาสาสมัครสาธารณสุข

L68 นาง พนิดา เขตอริยกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

L69 นาง ฐานิตา ซ่ึงพรหม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L70 นาง ณปรัช ไทยศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L71 นาง ปิยวรรณ แสงสว่าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L72 นาย ปัญญา ทาหาญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

L73 นาย นรินทร์ บุญที ปลัดเทศบาลต าบลประทาย

L74 นาย ชวลิต ฐานวิเศษ พนักงานพิมพ์

ผู้ก่อกำรดีระดับเงิน (ดี) :  ผู้ก่อกำรดีต ำบลรังกำใหญ่ อ ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ

ผู้ก่อกำรดีประเภทชมเชย (ระดับเงิน) : ผู้ก่อกำรดีอ ำเภอขำมสะแกแสง อ ำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ

ผู้ก่อกำรดีประเภทชมเชย (ระดับเงิน) : ผู้ก่อกำรดีเทศบำลต ำบลธัญญำ อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธ์ุ

ผู้ก่อกำรดีประเภทชมเชย (ระดับทอง) : ผู้ก่อกำรดีฉลำมประทำย อ ำเภอประทำย จังหวัดนครรำชสีมำ

จังหวัดหนองคำย

เขตสุขภำพท่ี 9 

จังหวัดชัยภูมิ

เขตสุขภำพท่ี 8

จังหวัดหนองบัวล ำภู

จังหวัดนครรำชสีมำ

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดหนองคำย

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดหนองบัวล ำภู

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดชัยภูมิ



L75 นาย วีระพล ความหม่ัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L76 นาย ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล สาธารณสุขอ าเภอภูเขียว

L77 นาง สุวัลวลัย บุตรพรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

L78 นางสาว ณิชนันทน์ แสงอรุณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

L79 นางสาว นุจรินทร์ ทิพย์บุญผล เจ้าพนักงานธุรการ

L80 นาย ไพฑูรย์ นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

L81 นางสาว ภาวิณี โคตรบ้านแจ้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ

L82 นาง ชลิดา ค ามาโฮม อปภร.

L83 นาย ชีวรรณ ชายภูเขียว อปภร.

L84 นาง เวียงนา แก้วมงคล อปภร.

L85 นาง จ าปา แซ่จ๊ง อปภร.

L86 นางสาว รัชนีพร อ่อนอุทัย อปภร.

L87 นาย ชวลิตร ประสงค์ค า ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ

L88 นาย จ าลอง หล้ายม คนงานประจ ารถบรรทุกน  า

L89 นาย ค าปูน แม้นชัยศรี คนงานประจ ารถบรรทุกน  า

L90 นาย ณัฐวุฒิ จ าปาทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
L91 นาย ศรไกร ค าแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

L92 นางสาว ผกามาศ คงยืน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสำนงำนป้องกันกำรจมน  ำ และเครือข่ำยทีมผู้ก่อกำรดีจังหวัดสุรินทร์

L93 นาง ธัญพร  ลิ มจิตรกร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
L94 นาง นฤดี  สายยศ

L95 นาง พินชณา ติระปรีดาพัฒน์

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนธำตุ อ ำเภอภูเขียว

ผู้ก่อกำรดีระดับทอง (ดี) : ผู้ก่อกำรดี Kwangjhone Rescue Team อ ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ก่อกำรดีประเภทชมเชย (ระดับเงิน) : ผู้ก่อกำรดีต ำบลหนองโพนงำม อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ก่อกำรดีประเภทชมเชย (ระดับทอง) : ผู้ก่อกำรดีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งนก อ ำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

โรงพยำบำลชัยภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูเขียว

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโอโล อ ำเภอภูเขียว

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรินทร์



ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสำนงำนป้องกันกำรจมน  ำ และเครือข่ำยทีมผู้ก่อกำรดีจังหวัดสุรินทร์

L96 นาง กฤติกา  โสวภาค รอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทรศึกษา

L97 Mr. Jigme  Dorji ครูสอนภาษาอังกฤษ

L98 นาง ยุวดี  เผือกแก้ว ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

L99 นาย อภิชิต  สอนรมย์ ครูผู้สอนการเอาชีวิตรอดทางน  า

L100 นางสาว พิณญาดา  แซ่เล้า ผู้จัดการ

L101 นาย กมลภู  บุญศรี นักวิชาการสาธารณสุข

L102 นาง สังวาลย์  ช่อทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L103 นาง บานช่ืน  สายยศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L104 นพ. โสภณ  มุธุสินธ์ุ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนม

L105 นาง บุญล้อม  สีช่ืน นักวิชาการสาธารณสุข

L106 นาง นพรัตน์  ตรงศูนย์ สาธารณสุขอ าเภอสนม

L107 นาง ณัฐนันต์ เสสสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L108 นาง จรรยา มะลิงาม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L109 นางสาว ศุภมาศ  แสงหานาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

L110 นาง ยุพา  เหลาฉลาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L111 นาง สุประภา วงศ์ชานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L112 พันตรีนพ. ศตวรรษ สินธ์ประสิทธ์ิกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาบเชิง

L113 นาง สุกัญญา  ค าหล่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L114 นาง เจริญลักษณ์  มีพร้อม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L115 นาง สาละวิน  ศรีโพธ์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ตากูก

L116 นาย วงสิทธ์ิ ริมงาม สาธารณสุขอ าเภอพนมดงรัก

L117 นาย ธนยศ  เหมาะตัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L118 จอ. มานะ  ยุยืน เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ครูฝึกจังหวัด

L119 นาย สมพอง  พูนทรัพย์ ครูฝึกจังหวัด

L120 พจอ. สมใจ สีสถาน
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานครูฝึกจิต
อาสา

L121 นาย ปัญญา บุญเชิด รองนายกเทศมนตรีต าบลยะวึก

L122 นาย บรรพต  ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศมนตรีต าบลยะวึก

ผู้ก่อกำรดีประเภทชมเชย (ระดับทอง) : ผู้ก่อกำรดีศรีสุขศรีณรงค์ อ ำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
L123 นาย สิทธิพัฒน์ เหลาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข

L124 จ.อ. สุรชัย  ในพรมราช เจ้าพนักงานธุรการ)



L125 นาง วริษาฐา จ าปานิล นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ

L126 นาง วาสนา ยงทวี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L127 นาง พิจิตรา สวนพชร

L128 นาย จันทรา สวายประโคน

L129 นางสาว สุพัตรา มาทอ

L130 นางสาว สุนันท์ สมนึกคุณ

L131 นาย สมเกียรติ กระแสอินทร์

L132 นาย ประมร พิญญพงษ์ นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน

L133 นาง ก่ิงแก้ว ทีจันทึก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

L134 นาง เพ็ญศรี นรินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญาการ รพ.ขุนหาญ

L135 นางสาว ภัณฑิรา ศรีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L136 นาย สุวรรณ บุญมา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

L137 นาย ประมวล ไชยคง นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ

L138 นาง วิไลวรรณ กัณฑ์หา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

L139 นาง ชุติกาญจน์ มงคลชัยพานิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

L140 นาง ดวงนภา สีหะวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลขุขันธ์

L141 นาง จิราภรณ์ พิมพ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์

L142 นายแพทย์ พิทักษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานี

L143 นาย บดินทร์ บุญขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L144 นาย บุญถม คับพวง นายกองคฺการบริหารส่วนต าบลคันไร่

L145 นาย ทนงศักด์ิ ฮวบสวรรค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่

L146 จ่าเอก อุทัย แย้มจับ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน

จังหวัดอ ำนำจเจริญ

จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ก่อกำรดีระดับเงิน (ยอดเย่ียม) : ผู้ก่อกำรดีต ำบลสะเดำ อ ำเภอพลับพลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เขตสุขภำพท่ี 10

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดอุบลรำชธำนี

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอ ำนำจเจริญ



L147 นาย สมัย พูลทอง สาธารณสุขอ าเภอม่วงสามสิบ

L148 นางสาว จีรวรรณ หาดค า นักวิชาการสาธารณสุข

L149 นาง ศิริวรรณ มงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ผอ.รพ.สต.ยางเครือ)

L150 นาง สุชาดา ภะวัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L151 นาย อุทัย สุวรรณา นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง

L152 นาง จันที พร้อมโกมล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L153 นาย ภูริณัฐ นามแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

L154 นาง รุจิรา เพชรสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

L155 นางสาว รัตนา สุดสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

L156 นาง ถวิล หนูวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

L157 นาย ธีรยุทธ์ จันดิษฎวงษ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

L158 นาย ประพันธ์ ขันธ์พระแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

L159 นาง นาฏยา อักษรเพียน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กองการแพทย์

L160 นาย ประสิทธ์ิ นุวันนา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

L161 สิบเอก คุณากร คงยก นายช่างโยธาช านาญงาน

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 นครศรีธรรมรำช

อ ำเภอม่วงสำมสิบ จ.อุบลรำชธำนี

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช

จังหวัดระนอง

เขตสุขภำพท่ี 11

จังหวัดชุมพร

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดภูเก็ต

เทศบำลต ำบลเชิงทะเล

จังหวัดภูเก็ต

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดระนอง

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดชุมพร

เทศบำลนครภูเก็ต

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำช



L162 นาง พจนารถ วิเชียร หัวหน้ากองสาธารณสุข

L163 นาย ธนายุทธ ถึงจ ารัส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.วัดประดู่

L164 นางสาว มลทิพย์ ฉาบพรมอินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สุราษฎร์ธานี

L165 นางสาว กรรณิการ์ ปลื มใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

L166 นาย อภิเดช พรหมคุ้ม สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี

L167 นาย สมพงษ์ สุทธิจันทร์ สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี

L168 นางสาว ดางรุ่ง เหลืองอ่อน สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี

L169 นาง นิภารัตน์ ชูนวลศรี สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี

L170 นาย กันตินันท์ ทองแดง รพ.สต.วัดประดู่

L171 นาย นวพล จินดาเรือง รพ.สต.คลองน้อย

L172 นาง ผกากรอง ทองสุข รพ.สต.บางใบไม้

L173 นาง อัญชลี น้อยมา รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา

L174 นาง กัญห์ชลี บัวทอง รพ.สต.บางกุ้ง

L175 นาย ปุณณัตถ์ ค ารณฤทธิศร รพ.สต.บางกุ้ง

L176 นาย จ าเริญ บริบูรณ์ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ

L177 นาง สุณี ลาดศิลป์ รพ.สต.บางใบไม้

L178 นาง เกสร ไกรสร รพ.สต.บางใบไม้

L179 นาง ลัดดา เรืองด้วย รพ.สต.คลองฉนาก

L180 นาง พัชรี คงพันธ์ รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง

L181 นาง ศัลยา โกละกะ รพ.สต.บางไทร

L182 นาย โชคชัย ชัยชนะ รพ.สต.บางโพธ์ิ

L183 นาย สุมนัส มีเพียร รพ.สต.บ้านปากจ่าแก้ว

L184 นาง กนกวรรณ วากเนอร์ รพ.สต.มะขามเตี ย

L185 นางสาว เฉลิมขวัญ จินาตุน รพ.สต.บางชนะ

L186 นาง นฤภัทร สุธรรมานนท์ รพ.สต.คลองฉนาก

L187 นาย ไชยา ไชยชนะ สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี

เทศบำลต ำบลประดู่

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ผู้ก่อกำรดีระดับทอง (ดีเด่น) : ผู้ก่อกำรดี เมืองคนดี สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



L188 นาง ดุษฎี แสงมณี รพ.สต.คลองน้อย

L189 นางสาว ปิยดา สายใจบุญ รพ.สต.คลองน้อย

L190 นางสาว บุญตา ถาวรวัชรบุญ รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง

L191 นาย บัญชา สุดเล้ง นักประดาน  า

L192 นางสาว กฤษวรรณ จันทร์แสงกุล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์

L193 นาง สุนารี บุนซุน หัวหน้า สนง.ปภ.สตูล

L194 นาย กมลชัย มีค า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

L195 นาย ณัฐชัย ชูแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

L196 นางสาว นาถลดา จิตสุวรรณ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสังการณ์

L197 นาย โชคอนันต์ สีชุมภู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

L198 นาย อ านาจ ผลมาตย์ หัวหน้าส านักงาน

จังหวัดปัตตำนี
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดปัตตำนี

ผู้ก่อกำรดีระดับเงิน (ดี) : ผู้ก่อกำรดีอ ำเภอพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกตก 

เขตสุขภำพท่ี 12

จังหวัดสตูล
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสตูล 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ

จังหวัดตรัง

จังหวัดสงขลำ

โรงพยำบำลตรัง

ผู้ก่อกำรดีระดับทอง (ดีเด่น) : ผู้ก่อกำรดี เมืองคนดี สุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี


