
ประวัติวิทยากร 
 
 

ชื่อ       นายชัยวิทย์  คุ่ยเจริญ 

ต าแหน่ง     ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สถานที่ท างาน     วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก 
ประวัติการอบรม 
 1.  หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.  หลักสูตรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP.HONDA 
3.  หลักสูตรการดับเพลิงชั้นสูง SANTO 
4.  หลักสูตรนักกู้ภัยสารเคมี 
5.  หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุทางถนน (การกู้ภัยขั้นก้าวหน้า) 
6. หลักสูตรการประเมินความเส่ียงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

    7. หลักสูตรการดับเพลิงในอาคาร 
 8. หลักสูตรการกู้ชีพ/กู้ภัย โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ภัย 
 9. หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน – การกู้ภัยขั้นก้าวหน้า 
 10 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) 
 11. หลักสูตรจัดตั้งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Teams) 
 12. หลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยท่ีอับอากาศและการใช้เชือกกู้ภัย 
 13. หลักสูตรความปลอดภัยในการท างานในท่ีอับอากาศ 
 14. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานนานาชาติ 
 15. หลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 
 16. หลักสูตรการขับเรือกู้ภัยทางน้ า/ทางทะเล 
 17.หลักสูตรการกู้ภัยด้วยระบบเชือก (Technical Rope Rescue Technician Level:TRR) 

ประวัติการท างาน 
 1.  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
 2.  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก าแพงเพชร 
 3.  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 



ประวัติวิทยากร 
 
 
ชื่อ       นายชัชวาลย์    พฤกษชาต ิ
ต าแหน่ง     หัวหนา้กลุ่มงานฝึกอบรม 

สถานที่ท างาน     วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก 

ประวัติการอบรม 
1.  หลักสูตรวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
2.  หลักสูตรเทคนิคการผจญเพลิงและกู้ภัยแบบใหม่ 
3.  หลักสูตรการปฏิบัติการเบื้องต้นในกรณีการโจมตีทางเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์ 
4.  หลักสูตรวิทยากรการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
5.  หลักสูตรครูฝึกโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 
6.  หลักสูตรวิทยากรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 
7.  หลักสูตรครูฝึกด้านการจัดการภัยพิบัติ ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) 
8.  หลักสูตรวิทยากรระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) 
9.  หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) 
10. หลักสูตรการประเมินความเส่ียงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
11. หลักสูตรการดับเพลิงในอาคาร 
12. การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 
13. การขับเรือกู้ภัยทางน้ า/ทางทะเล 
14. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
15. พัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน 

ประวัติการท างาน 
 1.  ศูนย์ ปภ. เขต 8 ก าแพงเพชร 
 2.  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก 
 3.  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 
 4.  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติวิทยากร 
 
 
ชื่อ       นายสมยศ  อาษา 
ต าแหน่ง     ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สถานที่ท างาน     วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก 

ประวัติการอบรม 
1.  หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 
2.  หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.  หลักสูตรเทคนิคการผจญเพลิงและกู้ภัยแบบใหม่ 
4. หลักสูตรการประเมินความเส่ียงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
5. หลักสูตรการดับเพลิงในอาคาร 
5. การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 
6. การขับเรือกู้ภัยทางน้ า/ทางทะเล 
7. หลักสูตรการกู้ภัยด้วยระบบเชือก (Technical Rope Rescue Technician Level:TRR)  
 

ประวัติการท างาน 
 1.  ศูนยป์ฏิบัติการ รพช. ก าแพงเพชร 
 2.  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก 
 



ประวัติวิทยากร 
 
 
 
ชื่อ       นายอดุลย์  รักษาภักดี 
ต าแหน่ง     ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สถานที่ท างาน     วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก 

ประวัติการอบรม 
1.  หลักสูตรการบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาทีมงาน 
2.  หลักสูตรการกู้ภัยขั้นก้าวหน้า โดยหน่วยงานกู้ภัยเฉพาะทางพิเศษ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
3.  หลักสูตรวิทยากรกู้ภัยขั้นก้าวหน้า 
4.  หลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.  หลักสูตรเทคนิคการผจญเพลิงและการกู้ภัยแบบใหม่ 
6.  หลักสูตรหัวหน้าชุดเคลื่อนท่ีเร็ว 
7.  หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
8.  หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
9.  หลักสูตรชุดปฏิบัติการกู้ชีพและกู้ภัย 
10. หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11. หลักสูตรการประเมินความเส่ียงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
12. หลักสูตรการดับเพลิงในอาคาร 
13. หลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 
14. หลักสูตรการขับเรือกู้ภัยทางน้ า/ทางทะเล 

ประวัติการท างาน 
 1.  ศูนยป์ฏิบัติการ รพช. ก าแพงเพชร 
 2.  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 
 3.  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
  



ประวัติวิทยากร 
 
 
ชื่อ       นายโชติชญาน์  วงศ์วนารัตน์ 
ต าแหน่ง     ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สถานที่ท างาน     วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก 

ประวัติการอบรม 

1.  หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า  
2.  หลักสูตรหนึ่งต าบลหนึ่งทีม กู้ชีพ กู้ภัย 
3.  หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. INTERNATIONAL CLITE  RCSCUERS EXCHANGE WORKSHOP  
(การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยระหว่างประเทศ) ณ.ประเทศสิงคโปร์ 
5. หลักสูตรการประเมินความเส่ียงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
6. หลักสูตรการดับเพลิงในอาคาร 
7. การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 
8. การขับเรือกู้ภัยทางน้ า/ทางทะเล 
9. หลักสูตรการกู้ภัยด้วยระบบเชือก (Technical Rope Rescue Technician Level:TRR)  
 

ประวัติการท างาน  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


