


หน่วยงาน จังหวัด

1 นาย สรรพสิทธ์ิ ชมภูนุช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

2 ว่าท่ี ร.ต. กฤษณะ ทะนายมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.พะเยา พะเยา

3 จ.อ. ปรัชย์ วิสียา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.อรัญญประเทศ สระแก้ว

4 จ.อ. ประดับเกียรติ ประสมทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านแมด อุบลราชธานี

5 นาย กฤษณะ เอ่ียมเทศ พนักงานดับเพลิง ทต.อ้อมใหญ่ นครปฐม

6 จ.ส.ต. ไกรลาศ บ ารุง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน อบต.ดงมะรุม ลพบุรี

7 จ.อ. ถิรพุทธ์ิ ผกาทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ประทัดบุ สุรินทร์

8 พ.จ.อ. กิตติโรจน์ ธีระอนุกูล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.บ้านโป่ง ราชบุรี

9 นาย วัชรพงษ์ หีบแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เหล่าบัวบาน มหาสารคาม

10 ว่าท่ี ร.ต. อธิพงษ์ สุวรรณศรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านระกาศ สมุทรปราการ

11 จ.ส.อ. วันเฉลิม ไชยรักษา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ ทต.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

12 นาย อนุรักษ์ เงินอยู่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ท่าวุ้ง ลพบุรี

13 นาย บวร มลาขันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพธ์ิศรีสว่าง ร้อยเอ็ด

14 นาย อับดุลเล๊าะ สาฆอร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กาตอง ยะลา

15 นาย เฉลิมชัย มโนรมย์ พนักงานดับเพลิง อบต.บ้านใหม่ กาญจนบุรี

16 นาย คมเพชร แก้วทองค า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.ท่าโขลง ปทุมธานี

17 นาย วุฒิชัย บุญเจริญ นายท้ายเรือยนต์ดับเพลิง ทม.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

18 นาย ภาณุพันธ์ุ สีจ๊ะ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกกะเทียม ลพบุรี

19 ส.อ. เฉลิมศักด์ิ สมานทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คอนสาย อุดรธานี

20 นาย ปุรเชษฐ์ สารินทร์ อาสาสมัครกู้ภัย หน่วยกู้ภัยอโสก ร้อยเอ็ด

21 ส.อ. สุวัฒชัย รอดจากเข็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.นาโพธ์ิกลาง อุบลราชธานี

22 นาย อาทิตย์ ขุมทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หนองกระทุ่ม สุพรรณบุรี

23 นาย อณัฐศิชาญ บุญกอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.มวกเหล็ก ราชบุรี

24 นาย วีระพงษ์ ปรางโท้ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พระนอน นครสวรรค์

25 จ.ส.ท. ฉลองกรุง แสวงธรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ้านปล้อง เชียงราย

26 นาย สุรเชษฐ์ เวชาวรกุล ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ

ผลสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 256๕

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
สังกัด
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27 จ.อ. สุติพัทธ์ กริชครบุรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าตูม ปราจีนบุรี

28 นาย ณัฐวุฒิ เอ่ียมนิล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.วิหารแดง สระบุรี

29 นาย นเรศ โนชัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ห้วยทราย เชียงใหม่

30 นาย ไสว จิตรนิยม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คชสิทธ์ิ สระบุรี

31 พ.อ.อ. สรายุทธ สุขสมโสภา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ้านหลวง เชียงใหม่

32 นาย ณัฎฐ์กฤษภา ฉ่านในเมือง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองงูเหลือม นครราชสีมา

33 นาย ขัตติยะ ผลขวัญ พนักงานดับเพลิง ทม.ปากแพรก กาญจนบุรี

34 นาย กวิน นาคนวล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.กระบ่ี กระบ่ี

35 นาย อังคาร มูสิเกิด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.กระบ่ี กระบ่ี

36 นาย ทนงศักด์ิ จริงวาจา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ถ  าเจริญ บึงกาฬ

37 นาย อาทิตย์ พนมมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต.หนองแวง สระแก้ว

38 นาย เดชา ภาษิต นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หัวโพธ์ิ สุพรรณบุรี

39 นาย พีระพล สกุลฟองค า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน ทม.พะเยา พะเยา

40 นาย พีรพัสตร์ ทัศบุตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่น  าคู้ ระยอง

41 นาย ประเชิญ คูณหัวโทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หมูสี นครราชสีมา

42 นาย นิรุตต์ บุญเขต เจ้าพนักงานป้องกันฯ ช านาญงาน อบต.ป่าคาย อุตรดิตถ์

43 นาย อภิศักด์ิ งามจ า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.บ้านโป่ง ราชบุรี

44 นาย สมคิด ยิ มจ านัน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทน.ระยอง ระยอง

45 นาย นิทัศน์ ประมังคะตา เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยเทคนิคขั นสูง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย สระบุรี

46 นาย ไพฑูรย์ รอดภัย พนักงานดับเพลิง ทม.ปากแพรก กาญจนบุรี

47 ว่าท่ี ร.อ. โชติวุฒิ วัฒนโชค วิศวกรควบคุมการเดินเคร่ือง โรงไฟฟ้าแก่งคอย สระบุรี

48 นาย พิชิต แสงศรีจันทร์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.อ่างทอง พะเยา

49 นาย ราเชนทร์ ค ามาบุตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สันกลาง เชียงราย

50 นาย เกษมศานต์ โพธ์ิวงศ์ พนักงานดับเพลิง ทม.วารินช าราบ อุบลราชธานี

51 ส.อ. อ าคา วงเวียน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน อบต.ไม้กลอน อ านาจเจริญ

52 นาย มนตรี มังสังข์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทน.ยะลา ยะลา
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53 นาย ชยันต์ นนทฤทธ์ิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญการ อบต.ปากคาด บึงกาฬ

54 นาย ช านาญ ประสานไทย พนักงานดับเพลิง ทต.ท่ามะกา กาญจนบุรี

55 จ.ส.อ. คมสัน จันรอดภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน ทต.ควนขนุน พัทลุง

56 ส.อ. วิลาส สุดลาภา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สามบัณฑิต พระนครศรีอยุธยา

57 จ.อ. ธงชัย สืบส าราญ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังใหม่ มหาสารคาม

58 จ.อ. มนตรี ธุหา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน อบต.นาแสง บึงกาฬ

59 นาย ชาตรี คุ้มสิงห์สันต์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาสนุ่น เพชรบูรณ์

60 นาย กิตติศักด์ิ แตงน้อย พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา อบต.หนองกรด นครสวรรค์

61 นาย สิทธิชัย พรมแก้ว พนักงานดับเพลิง ทน.ยะลา ยะลา

62 นาย เอกฤทธ์ิ ศรีสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.กระบ่ี กระบ่ี

63 นาย กฤษณะ ชมเสือ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เขาน้อย ประจวบคีรีขันธ์

64 นาย ปรัชญา กนกพรวณิช พนักงานดับเพลิง อบต.พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

65 นาย ชนะ จันทร์ส่องแสง พนักงานจ้างท่ัวไป ทต.ฉลอง ภูเก็ต

66 นาย ปิยะพร แก้วประเสริฐ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.สระบุรี สระบุรี

67 นาย อนุพล สุขบ าเพ็ญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.กระบ่ี กระบ่ี

68 นาย วราห์ พิบูลย์ พนักงานดับเพลิง อบต.ไทรน้อย นนทบุรี

69 นาย ธวัชชัย รอดรู้ผิด หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทแอนตี ไฟร์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร

70 นาย วัชระ กุลระวงศ์ พนักงานดับเพลิง อบต.หนองกรด นครสวรรค์

71 จ.ส.ต. ปิยนนต์ สุวรรณศร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.พัทลุง พัทลุง

72 นาย จีรัฐเดช อุค า พนักงานดับเพลิง อบต.บ้านระกาศ สมุทรปราการ

73 พ.จ.อ. ชายชาญชนว์ เล่ียนเครือ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน อบต.วังหลุม พิจิตร

74 นางสาว ขวัญภิรมย์ บุญช่วย พนักงานกู้ชีพ ทม.แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ

75 จ.อ. ศิริณคภักส์ ศิริมหาจันโท เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.วิริชภูมิ สกลนคร

76 นาย ประมาณ ลี ไพร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน อบต.สัมฤทธ์ิ นครราชสีมา

77 นาย จรูญทรัพย์ นิลจู พนักงานดับเพลิง ทน.วังน้อย สมุทรสาคร

รายช่ือส ารอง
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78 นาย สุเมธ น่ิมนวล พนักงานดับเพลิง ทต.บางเมือง สมุทรปราการ

79 นาย พิทักษ์ พินรุ่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.บ้านโป่ง ราชบุรี

80 นาย พันธ์เทพ ยัญญะจันทร์ พนักงานดับเพลิง ทน.ระยอง ระยอง

81 นาย พุฒินันทน์ แสงรุ่งเรืองโรจน์ พนักงานดับเพลิง ทม.ปู่เจ้าสมิงพาย สมุทรปราการ

82 นาย วิศรุต บุญกาญจน์ พนักงานดับเพลิง ทน.ระยอง ระยอง

83 นาย อดุลย์ มาลาศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บางเมือง สมุทรปราการ

84 นาย ศิริศักด์ิ หอมสาลี พนักงานดับเพลิง อบต.พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

85 นาย นครินทร์ ทรงโสภา พนักงานดับเพลิงเอกชน หจก.แจ๊คไพร์เรชคิว เทรนน่ิง เซอร์วิส อุบลราชธานี

86 นาย นพดล นาโพนงาม พนักงานดับเพลิง ทม.ปู่เจ้าสมิงพาย สมุทรปราการ

87 นางสาว ธารารัฎฐ์ เกิดโภคา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เกาะรัง ลพบุรี

88 นาย อภิเดช เสือทุเรียน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังซ่าน นครสวรรค์

89 นาย กวินท์ วงค์แก้ว พนักงานขับรถยนต์ ทม.แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ

90 นาย ณัชรัตน์ เจนรบ พนักงานตามภารกิจ ทต.วิชิต ภูเก็ต

91 นาย วสันต์ แดงดี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางปอ นราธิวาส

ข้อมูลเพ่ิมเติม  : วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ 1. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมล าดับ 1 - 55 แจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม

นายวินัย เรืองเกษม หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  08 9969 2964, เบอร์โทรส านักงาน 0 2959 5681

โดยส่งแบบยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ ตาม QR Code (ท้ายประกาศ) กลับมายังสถาบันพัฒนาบุคลากร

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ภายในวันศุกร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565

ก่อนเวลา 16.00 น.  โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0 2959 5681

2. หากมีผู้สละสิทธ์ิ ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จะแจ้งผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกในรายช่ือส ารองเรียงตามล าดับเข้ารับการฝึกอบรม



หน่วยงาน จังหวัด

1 ว่าท่ีร้อยตรี อนุรักษ์ ศรีจันทร์ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) ศูนย์ป้องกันฯ เขต 12 สงขลา สงขลา

2 นาย พิเชษฐ์ เพชรพรรณนาม นายช่างโยธาช านาญงาน สนง.ปภ.จังหวัดนครพนม สาขาชุมพวง นครราชสีมา

3 นาย สมชาย ใจปิง พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย สนง.ปภ.จังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง น่าน

4 นาย สุรเชษฐ ทิศกลาง พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันฯ เขต 5 นครราชสีมา นครราชสีมา

5 นาย กิตติศักด์ิ แสงเขียว เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน ศูนย์ป้องกันฯ เชต 7 สกลนคร สกลนคร

6 ว่าท่ีร้อยตรี รังสรรค์ กันธะรังษี นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เชียงใหม่

7 นาย ชัยยศ แดนดี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) สนง.ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี

8 นาย นัทธี มานพพันธ์ พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย สนง.ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

9 นาย วรวุฒิ พรประเสริฐ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สพบ. ปทุมธานี

10 นาย อธิวัฒน์ มัชฌิกะ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) ศูนย์ป้องกันฯ เขต 18 ภูเก็ต ภูเก็ต

11 นาย กิตติศักด์ิ ขวัญเมือง พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันฯ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

12 ว่าท่ีพันตรี สุริยาวุธ เฉลิมบุญ พนักงานขับและควบคุมขนาดกลาง ศูนย์ป้องกันฯ เขต 12 สงขลา สงขลา

13 นาย ศราวุธ อุดมประสิทธ์ิ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันฯ เขต 9 พิษณุโลก พิษณุโลก

14 นาย ศรนรินทร์ อินดี พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย สนง.ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

15 นาย สุทัศน์ ศิริไพบูลย์ พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่

16 นาย ณัฐพงษ์ แพงชัยภูมิ พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันฯ เขต 17 จันทบุรี จันทบุรี

17 นาย ช านาญพงศ์ อ าสวง พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันฯ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

18 ว่าท่ีร้อยตรี ธัญญาวัตร บุญนิธี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

19 นาย ธนาเดช ริยาพันธ์ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนง.ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง สุราษฎร์ธานี

20 นาย ธนวัฒน์ เสรยางกูร พนักงานประจ าส านักงาน สนง.ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

21 นาย ศรายุทธ เพ็งแก้ว พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) ศูนย์ป้องกันฯ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

22 นาย ธนภัทร จุลเจิม พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันฯ เขต 15 เชียงราย เชียงราย

หมายเหตุ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมล าดับ 1 - 13 แจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง
สังกัด

ผลสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 256๕

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายช่ือส ารอง

โดยส่งแบบยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ ตาม QR Code (ท้ายประกาศ) กลับมายังสถาบันพัฒนาบุคลากร

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ภายในวันศุกร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.

ข้อมูลเพ่ิมเติม  : วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายวินัย เรืองเกษม หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  08 9969 2964, เบอร์โทรส านักงาน 0 2959 5681


