
Code L 
เวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More ๒๐๑7 “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้้า” 

วันที่ 18 มกราคม ๒๕61  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

     

ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง / หน่วยงาน 

เขตสุขภาพที่ 1 
จังหวัดล้าพูน 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล้าพูน 

L1 ว่าท่ีร้อยตรีธีระศักดิ์  วังศร ี นายช่างโยธาอาวุโส 
จังหวัดเชียงใหม่ 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

L2 นายศุภพล  พลเย่ียม เจ้าพนักงานส่ือสาร 

ผู้ก่อการดีประเภทชมเชย (ระดับเงิน) : ผู้ก่อการดีเทศบาลต้าบลลวงเหนือ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
L3 นายยุททธนา  สุดาค า รองประธานสภาเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
L4 นายวรพงศ์  บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
L5 นายประสิทธิ์  บัวมะลิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
L6 นายณฐบดี  บัวเย็น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
L7 นางสาวศิวาพร  ค ามาเรือน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลลวงเหนือ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ 
L8 นายสุจี  โชยรัมย์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
L9 นายทนันชัย  ศรีวิชัยนันท์ เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขตสุขภาพที่ 2 
จังหวัดพิษณุโลก 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

L10 นายหรรณพ  พุกจันทร์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก 

L11 นายเชาวฤทธิ์  แจ้งแก้ว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
  



 

จังหวัดสุโขทัย 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

L12 นายนิติวัทธน ์ นิธินันท์ธาร หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โรงพยาบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 

L13 นางสาวปิยะนุช  ประสงค์ผล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ผู้ก่อการดีประเภทชมเชย (ระดับเงิน) : ผู้ก่อการดีชนแดนพัฒนา อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
L14 นายแก้วชนก  สอนเวช ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีสันทนาการ 

เขตสุขภาพที่ 3 
จังหวัดก้าแพงเพชร 

L15 นางสาวเสาวนีย์ อัปมะนัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อถ้ า 
L16 นายวิภาคย ์ เข็มกลัด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อบต.สักงาม 

L17 นายบริพัตร  วิมานสาร ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
L18 นายบริพัทร  ยังสุข คนงานท่ัวไป อบต.คลองน้ าไหล 

จังหวัดชัยนาท 
L19 นายเกษม  เท่ียงรอด สาธารณสุขอ าเภอวัดสิงห์ 
L20 นายโฆษิต  เกิดสมนึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 

เขตสุขภาพที่ 4 
จังหวัดสระบุรี 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี 

L21 ว่าท่ีร้อยตรีประพันธ ์ ขันธ์พระแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จังหวัดสิงห์บุรี 

L22 นางน้ าทิพย ์ โตสงัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สงัด 
L22 นางจุฬาลักษณ์  เป้าบ้านเซ่า นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ อบต.ทองเอน 
L23 นางสุญาณิกา กลางแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อบต.โรงช้าง 

จังหวัดลพบุรี 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี 

L24 นายอัสนี  ซึมกระโทก พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  



 

เทศบาลต้าบลท่าศาลา อ้าเภอเมืองลพบุรี 
L25 นายอุดร  ข าวงศ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดนครนายก 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก 

L26 นางศิรินันท์  มณีโชติ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครนายก 

เขตสุขภาพที่ 5 
จังหวัดกาญจนบุรี 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

L27 นายชาติ  ศรีสุข นายช่างโยธาอาวุโส 
L28 นายบุญยวิทย์  พูลสวัสด์ิ พนักงานประจ าส านักงาน 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
L29 นางพรทิพย ์ มิ่งมณเฑียร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อบต.บ้านปรก 
L30 นางณัฎฐนันท์  พิทยภทร รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบต.โรงหีบ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เทศบาลต้าบลร่อนทอง 

L31 นางวรรณรว ี เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านช้าง  

L32 นายอนันต์  ตันติจรูญโรจน ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองขาม  

L33 นายธนินธร  พิมพขันธ ์ หัวหน้าส านักงานปลัด 

จังหวัดสมุทรสาคร 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทราสาคร 

L34 สิบเอกทัชชกร  นาละกาญจน์ นายช่างโยธาช านาญงาน 
จังหวัดราชบุรี 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านนา  

L35 จ่าเอกธีระ  ดอนพรหมมะ เจ้าพนักงานป้องกันภัย 
  



 

เขตสุขภาพที่ 6 
จังหวัดตราด 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด 

L36 นางสาวกรกช  โพธิสัตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จังหวัดสระแก้ว 
ผู้ก่อการดีระดับเงิน (ดี) : ผู้ก่อการดีต้าบลโนนหมากมุ่น อ้าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

L37 นายปราจีน  แหลมกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหมากมุ่น 
L38 นางดารารัตน์  สีนวล พยาบาลวิชาชีพ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

L39 นายอวิรุทธ์  วรกิตต์ไพศาล หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งพระยา 
L40 นางสาววิมลมาศ  กันยาสาย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 

จังหวัดปราจีนบุรี 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี 

L41 นายสุนา  คนบุญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 
จังหวัดชลบุรี 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 

L42 นายพูนสิทธิ์  อ่ าพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบป้องกันและปฏิบัติการ 

เขตสุขภาพที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น 

L43 นางวราภรณ์   ชูคันหอม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
จังหวัดมหาสารคาม 
ผู้ก่อการดีระดับเงิน (ดี) : ผู้ก่อการดีต้าบลวังยาว อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

L44 นายเกียรติศักดิ์  พลดร พนักงานช่วยการพยาบาล 
ผู้ก่อการดีระดับเงิน (ดี) : ผู้ก่อการดีการด้าเนินงานป้องกันการจมน้้าต้าบลบอ่ใหญ่-หนองโก 
 อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

L45 นายฉัตรชัย  สุปัตค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L46 นายวิเชียร   เนืองมัจฉา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
L47 นางยุพารัตน ์ ภูวนกลกรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
L48 นางทัพย์สุดา  วิชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

  



จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผู้ก่อการดีระดับทอง (ดีเด่น) : ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 

L49 นายธีรศักดิ ์ ศรีโคตร   
L50 นายสมพิษ  ศรีหอม เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ 
L51 นางส าลี  ยอแสง เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ 
L52 นายสบายดี  อันสีลา เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ 
L53 นางเทอดศักดิ์  ถิตย์ประเสริฐ   
L54 ร.ต.อ.บันเทิง  ชาญรบ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

ผู้ก่อการดีระดับทอง (ดีเด่น) : ผู้ก่อการดีเทศบาลต้าบลหลุบ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
L55 นางเอ็มอร  อาฆราช รองนายกเทศมนตรีต าบลหลุบ 
L56 นางสาวปอลจิต  นาคมทอง ปลัดเทศบาลต าบลหลุบ 

ผู้ก่อการดีประเภทชมเชย (ระดับเงิน) : ผู้ก่อการดีเทศบาลต้าบลธัญญา อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
L57 นายตุ่น  บรรพชาติ รองนายกเทศมนตรีต าบลธัญญา 
L58 จ่าเอกยุทธนา  ชูศรีวัน หัวหน้าส านักปลัด 

เขตสุขภาพที่ 8 
จังหวัดหนองบัวล้าภู 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวล้าภู 

L59 นายสุริยัน  เช้ือแก้ว นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
จังหวัดหนองคาย 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย 

L60 นายธรณิส  เทพแพงตา วิศวกรเครื่องกล 
เขตสุขภาพที่ 9  
จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้ก่อการดีระดับเงิน (ดี) :  ผู้ก่อการดีต้าบลรังกาใหญ่ อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

L61 นายวีระชาติ  สืบค้า ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 
L62 นางสุภาวด ี ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

L63 นายบรรจบ  ระบือสันเทียะ ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคี เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
L64 นางพรรณ ี รัตนประทุมวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

L65 นางกัญจน์มิตา   ธัญวัฒน์ธีรากุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

L66 นางสาวศศิธร  ดวงเพ็ชรแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
L67 นางอัมพร  ค้าขาย อาสาสมัครสาธารณสุข 

  



ผู้ก่อการดีประเภทชมเชย (ระดับเงิน) : ผู้ก่อการดีอ้าเภอขามสะแกแสง อ้าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
L68 นางพนิดา  เขตอริยกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
L69 นางฐานิตา  ซึ่งพรหม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
L70 นางณปรัช  ไทยศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L71 นางปิยวรรณ  แสงสว่าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
L72 นายปัญญา  ทาหาญ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้

ผู้ก่อการดีประเภทชมเชย (ระดับทอง) : ผู้ก่อการดีฉลามประทาย อ้าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
L73 นายนรินทร ์ บุญท ี ปลัดเทศบาลต าบลประทาย 

จังหวัดชัยภูมิ 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ 

L74 นายชวลิต  ฐานวิเศษ พนักงานพิมพ ์
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

L75 นายวีระพล  ความหมั่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอภูเขียว 

L76 นายปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล สาธารณสุขอ าเภอภูเขียว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลโอโล อ้าเภอภเูขียว 

L77 นางสุวัลวลัย  บุตรพรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านธาตุ อ้าเภอภูเขียว 

L78 นางสาวณิชนันทน์  แสงอรุณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ผู้ก่อการดีระดับทอง (ดี) : ผู้ก่อการดี Kwangjhone Rescue Team อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

L79 นางสาวนุจรินทร ์ ทิพย์บุญผล เจ้าพนักงานธุรการ 
L80 นายไพฑูรย ์ นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
L81 นางสาวภาวิณี   โคตรบ้านแจ้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
L82 นางชลิดา  ค ามาโฮม อปภร. 
L83 นายชีวรรณ  ชายภูเขียว อปภร. 
L84 นางเวียงนา  แก้วมงคล อปภร. 
L85 นางจ าปา  แซ่จ๊ง อปภร. 
L86 นางสาวรัชนีพร  อ่อนอุทัย อปภร. 

ผู้ก่อการดีประเภทชมเชย (ระดับเงิน) : ผู้ก่อการดีต้าบลหนองโพนงาม อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
L87 นายชวลิตร  ประสงค์ค า ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
L88 นายจ าลอง  หล้ายม คนงานประจ ารถบรรทุกน้ า 
L89 นายค าปูน  แม้นชัยศรี คนงานประจ ารถบรรทุกน้ า 

 



ผู้ก่อการดีประเภทชมเชย (ระดับทอง) : ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งนก อ้าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
L90 นายณัฐวุฒิ  จ าปาทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
L91 นายศรไกร  ค าแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสุรินทร์ 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ 

L92 นางสาวผกามาศ  คงยืน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานป้องกันการจมน้้า และเครือข่ายทีมผู้ก่อการดีจังหวัดสุรินทร์ 

L93 นางธัญพร   ล้ิมจิตรกร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L94 นางนฤดี   สายยศ   
L95 นางพินชณา   ติระปรีดาพัฒน ์   
L96 นางกฤติกา   โสวภาค รอง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรินทรศึกษา 
L97 Mr.Jigme  Dorji  ครูสอนภาษาอังกฤษ 
L98 นางยุวด ี  เผือกแก้ว  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
L99 นายอภิชิต  สอนรมย์  ครูผู้สอนการเอาชีวิตรอดทางน้ า 

L100 นางสาวพิณญาดา  แซ่เล้า  ผู้จัดการ 
L101 นายกมลภู  บุญศรี  นักวิชาการสาธารณสุข 
L102 นางสังวาลย์  ช่อทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
L103 นางบานช่ืน  สายยศ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L104 นพ.โสภณ  มุธุสินธุ ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนม 
L105 นางบุญล้อม  สีช่ืน  นักวิชาการสาธารณสุข 
L106 นางนพรัตน ์ ตรงศูนย์ สาธารณสุขอ าเภอสนม 
L107 นางณัฐนันต์   เสสสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L108 นางจรรยา  มะลิงาม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L109 นางสาวศุภมาศ  แสงหานาม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
L110 นางยุพา  เหลาฉลาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L111 นางสุประภา   วงศ์ชานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L112 พันตรีนพ.ศตวรรษ   สินธ์ประสิทธิ์กุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาบเชิง 
L113 นางสุกัญญา    ค าหล่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
L114 นางเจริญลักษณ์   มีพร้อม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L115 นางสาละวิน  ศรีโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ตากูก 
L116 นายวงสิทธิ์   ริมงาม สาธารณสุขอ าเภอพนมดงรัก 

  



 

 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานป้องกันการจมน้้า และเครือข่ายทีมผู้ก่อการดีจังหวัดสุรินทร์ 
L117 นายธนยศ  เหมาะตัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L118 จอ.มานะ  ยุยืน  เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ครูฝึกจังหวัด 
L119 นายสมพอง  พูนทรัพย ์ ครูฝึกจังหวัด 
L120 พจอ.สมใจ   สีสถาน เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานครูฝึกจิตอาสา 
L121 นายปัญญา  บุญเชิด รองนายกเทศมนตรีต าบลยะวึก 
L122 นายบรรพต   ประสงค์ทรัพย ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศมนตรีต าบลยะวึก 

ผู้ก่อการดีประเภทชมเชย (ระดับทอง) : ผู้ก่อการดีศรีสุขศรีณรงค์ อ้าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
L123 นายสิทธิพัฒน ์  เหลาทอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
L124 จ.อ.สุรชัย   ในพรมราช  เจ้าพนักงานธุรการ) 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ 

L125 นางวริษาฐา  จ าปานิล นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
ผู้ก่อการดีระดับเงิน (ยอดเยี่ยม) : ผู้ก่อการดีต้าบลสะเดา อ้าเภอพลบัพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

L126 นางวาสนา  ยงทวี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
L127 นางพิจิตรา  สวนพชร   
L128 นายจันทรา  สวายประโคน   
L129 นางสาวสุพัตรา  มาทอ   
L130 นางสาวสุนันท์  สมนึกคุณ   
L131 นายสมเกียรติ  กระแสอินทร์   

เขตสุขภาพที่ 10 
จังหวัดอ้านาจเจริญ 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ้านาจเจริญ 

L132 นายประมร  พิญญพงษ ์ นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

L133 นางกิ่งแก้ว  ทีจันทึก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
L134 นางเพ็ญศร ี นรินทร ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญาการ รพ.ขุนหาญ 
L135 นางสาวภัณฑิรา  ศรีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
L136 นายสุวรรณ  บุญมา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
L137 นายประมวล  ไชยคง นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ 

  



 

จังหวัดศรีสะเกษ 
L138 นางวิไลวรรณ  กัณฑ์หา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
L139 นางชุติกาญจน์  มงคลชัยพานิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
L140 นางดวงนภา  สีหะวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลขุขันธ์ 
L141 นางจิราภรณ ์ พิมพ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
L142 นายแพทย์พิทักษ์  จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานี 
L143 นายบดินทร์  บุญขันธ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L144 นายบุญถม  คับพวง นายกองคฺการบริหารส่วนต าบลคันไร่ 
L145 นายทนงศักดิ์  ฮวบสวรรค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่ 
L146 จ่าเอกอุทัย  แย้มจับ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 

อ้าเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธาน ี
L147 นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอ าเภอม่วงสามสิบ 
L148 นางสาวจีรวรรณ  หาดค า นักวิชาการสาธารณสุข 
L149 นางศิริวรรณ  มงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ผอ.รพ.สต.ยางเครือ) 
L150 นางสุชาดา  ภะวัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
L151 นายอุทัย  สุวรรณา นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง 
L152 นางจันที  พร้อมโกมล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
L153 นายภูริณัฐ  นามแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เขตสุขภาพที่ 11 
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

L154 นางรุจิรา  เพชรสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

L155 นางสาวรัตนา  สุดสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

L156 นางถวิล  หนูวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
จังหวัดชุมพร 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร 

L157 นายธีรยุทธ์  จันดิษฎวงษ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  



 

 

จังหวัดภูเก็ต 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 

L158 นายประพันธ ์ ขันธ์พระแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เทศบาลนครภูเก็ต 

L159 นางนาฏยา  อักษรเพียน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กองการแพทย์ 
เทศบาลต้าบลเชิงทะเล 

L160 นายประสิทธิ์  นุวันนา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดระนอง 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง 

L161 สิบเอกคุณากร  คงยก นายช่างโยธาช านาญงาน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เทศบาลต้าบลประดู่ 

L162 นางพจนารถ  วิเชียร หัวหน้ากองสาธารณสุข 
L163 นายธนายุทธ  ถึงจ ารัส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.วัดประดู่ 
L164 นางสาวมลทิพย์  ฉาบพรมอินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สุราษฎร์ธาน ี

ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
L165 นางสาวกรรณิการ์  ปล้ืมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ก่อการดีระดับทอง (ดีเด่น) : ผู้ก่อการดี เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
L166 นายอภิเดช  พรหมคุ้ม สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
L167 นายสมพงษ์  สุทธิจันทร์ สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
L168 นางสาวดางรุ่ง  เหลืองอ่อน สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
L169 นางนิภารัตน ์ ชูนวลศรี สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
L170 นายกันตินันท์  ทองแดง รพ.สต.วัดประดู่ 
L171 นายนวพล  จินดาเรือง  รพ.สต.คลองน้อย 
L172 นางผกากรอง  ทองสุข รพ.สต.บางใบไม้ 
L173 นางอัญชลี  น้อยมา รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา 
L174 นางกัญห์ชลี  บัวทอง รพ.สต.บางกุ้ง 
L175 นายปุณณัตถ์  ค ารณฤทธิศร รพ.สต.บางกุ้ง 
L176 นายจ าเริญ  บริบูรณ ์ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
L177 นางสุณี  ลาดศิลป์ รพ.สต.บางใบไม้ 

 



ผู้ก่อการดีระดับทอง (ดีเด่น) : ผู้ก่อการดี เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
L178 นางเกสร  ไกรสร รพ.สต.บางใบไม้ 
L179 นางลัดดา  เรืองด้วย รพ.สต.คลองฉนาก 
L180 นางพัชร ี คงพันธ ์ รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 
L181 นางศัลยา โกละกะ รพ.สต.บางไทร 
L182 นายโชคชัย  ชัยชนะ รพ.สต.บางโพธิ์ 
L183 นายสุมนัส  มีเพียร รพ.สต.บ้านปากจ่าแก้ว 
L184 นางกนกวรรณ  วากเนอร์ รพ.สต.มะขามเต้ีย 
L185 นางสาวเฉลิมขวัญ  จินาตุน รพ.สต.บางชนะ 
L186 นางนฤภัทร  สุธรรมานนท์ รพ.สต.คลองฉนาก 
L187 นายไชยา  ไชยชนะ สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
L188 นางดุษฎี  แสงมณี รพ.สต.คลองน้อย 
L189 นางสาวปิยดา  สายใจบุญ รพ.สต.คลองน้อย 
L190 นางสาวบุญตา  ถาวรวัชรบุญ รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 

ผู้ก่อการดีระดับเงิน (ดี) : ผู้ก่อการดีอ้าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
L191 นายบัญชา  สุดเล้ง นักประดาน้ า 
L192 นางสาวกฤษวรรณ  จันทร์แสงกุล พนักงานฉุกเฉินการแพทย ์

เขตสุขภาพที่ 12 
จังหวัดสตูล 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล  

L193 นางสุนารี  บุนซุน หัวหน้า สนง.ปภ.สตูล 
จังหวัดตรัง 
โรงพยาบาลตรัง 

L194 นายกมลชัย  มีค า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
L195 นายณัฐชัย  ชูแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

จังหวัดสงขลา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

L196 นางสาวนาถลดา  จิตสุวรรณ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสังการณ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลโคกตก  

L197 นายโชคอนันต์  สีชุมภู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
จังหวัดปัตตานี 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี 

L198 นายอ านาจ  ผลมาตย์ หัวหน้าส านักงาน 
 


