
 
                        
                                   

 
คณะผูบริหารวิทยาลยั 

 

พล.อ.ต. เฉลิมพร บุญสิร ิ
นายกวุฒิบัณฑิต 

และประธานเวชบัณฑิตศกึษา 
 

พ.อ. สุรจิต สุนทรธรรม 
อุปนายกวุฒิบัณฑิต และประธานบริหาร 

 

พญ. ยวุเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา 
อุปนายกวุฒิบัณฑิต และประธานวชิาการ 

 

นพ. บริบูรณ เชนธนากิจ 
ประธานแนวทางเวชปฏิบัติ  

การศึกษาตอเน่ือง และการจัดการความรู 
 

ร.อ. หญิงสุทธสิน ีเจียมประเสริฐ 
เหรัญญิก 

 

นพ. ปณิธาน จริงจิต 
รองเหรัญญิก 

 

พ.ท. สุธี อินทรชาต ิ
เลขาธิการ 

 

นพ. ภุมรินทร แซลิ่ม 
รองเลขาธิการ 

 

พญ. จิตรลดา ลิ้มจินดาพร 
ประธานวจิัย 

นพ. ชาติชาย คลายสุบรรณ 
ประธานนโยบายและยุทธศาสตร 
สาธารณสุขและการแพทยฉุกเฉิน 

 

นพ. อิสระ อรยิชัยพาณิชย 
รองประธานนโยบายและยุทธศาสตร

สาธารณสุขและการแพทยฉุกเฉิน 
 

พญ. สุธาพร ล้ําเลิศกุล 
ประธานขอมูลขาวสาร สารสนเทศ 

 ประชาสัมพันธ และปฎิคม 
 

นพ. ภานวุงส แสนสาํราญใจ 
ประธานพัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง 

 

นพ. ดนุ เกษรสิร ิ
กรรมการกลาง 

 

นพ. ประสิทธิ ์วุฒิสุทธิเมธาว ี
กรรมการกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ วฉท. ๐๑๐๐
 
เรื่อง  เชิญรวมประชุมใหญสามัญประจําปวุฒิบัณฑิต
เรียน  คณบด/ี
สิ่งท่ีสงมาดวย 
                  
 
 ดวยวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย 
สภา วาดวยวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย
นุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 
อภิไธยวา “วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย

ตามขอ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหตองมีการจัดประชุม
เปนการเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งปแหงการสถาปนา 
ประจําปของวุฒิบัณฑิตวิทยาลัย
รวมทั้งจัดใหมีการมอบวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉินและเกียรติบัตรวุฒิแพทยฉุกเฉิน ในวันที่ 
๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ

วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย 
แพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย
ประจําป รวมทั้งรวมในพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร
จักเปนพระคุณยิ่ง
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
 

 

วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย
ชั้น ๗ อาคารทานผูหญิงประภาศรฯี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

๓๑๕  ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
                  โทรศัพท ๐ ๒๗๖๓ ๓๔๕๓ โทรศัพทเคลื่อนที่ ๐๙ ๙๕๓๙ ๘๙๑๕ 

                                   เวบ็ไซต http://www.tcep.or.th ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

๐๑๐๐/๒๔     ๑๒ มีนาคม 

เชิญรวมประชุมใหญสามัญประจําปวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย
/ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. ขอบังคบัแพทยสภา วาดวยวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย
                  ๒. รายชื่อวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย

ดวยวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย (วฉท.) ไดรับการจัดตั้งข้ึนตาม
วาดวยวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

นุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ แลวนั้น บัดนี้ไดมีสมาชิกสามัญซึ่งใช
วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย (ววฉท
ขอ ๑๑(๒) แหงขอบังคับแพทยสภา วาดวยวิทยาลัยแพทยฉุกเฉิ
กําหนดใหตองมีการจัดประชุมจัดใหมีการประชุมใหญสมาชิกสามัญประจําป

การเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งปแหงการสถาปนา วฉท. จึงจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจําปของวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทยประจําปครั้งท่ี 
รวมทั้งจัดใหมีการมอบวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช
ศาสตรฉุกเฉินและเกียรติบัตรวุฒิแพทยฉุกเฉิน ในวันที่ ๑๗ มีนาคม 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ
วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติให

แพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสังกัดของทาน เขารวมประชุมใหญสามัญ
ประจําป รวมทั้งรวมในพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินและเกียรติบัตรวุฒิแพทยฉุกเฉินดังกลาว โดยถือเปนการปฏิบัติราชการดวย 
จักเปนพระคุณยิ่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายแพทยภุมรินทร   แซลิ่ม) 
รองเลขาธิการปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการ

วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย

แพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย (วฉท.) 
อาคารทานผูหญิงประภาศรฯี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
๐๙ ๙๕๓๙ ๘๙๑๕ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๙๐๒๖ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส tcep.tmc@gmail.com 

มีนาคม ๒๕๖๐ 

วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย 

ขอบังคบัแพทยสภา วาดวยวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
งประเทศไทย 

ไดรับการจัดตั้งข้ึนตามขอบังคับแพทย
๒๕๕๙ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจา-
แลวนั้น บัดนี้ไดมีสมาชิกสามัญซึ่งใช
ววฉท.)” แลวจํานวน ๖๒๐ คน  

ขอบังคับแพทยสภา วาดวยวิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย 
จัดใหมีการประชุมใหญสมาชิกสามัญประจําป และเพ่ือ

จึงจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจําปครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รวมทั้งจัดใหมีการมอบวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช
มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ  
จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติใหวุฒิบัณฑิตวิทยาลัย

ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสังกัดของทาน เขารวมประชุมใหญสามัญ
ประจําป รวมทั้งรวมในพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ฉุกเฉินและเกียรติบัตรวุฒิแพทยฉุกเฉินดังกลาว โดยถือเปนการปฏิบัติราชการดวย 

รองเลขาธิการปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการ 
วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย 



 

 

รายชื่อ
1 นายแพทยจอมจักร จันทรสกุล
2 แพทยหญิงจิตรลดา ลิ้มจินดาพร
3 นายแพทยเฉลิมพร บุญสิร ิ
4 นายแพทยชาญเวช ศรัทธาพทุธ
5 นายแพทยดาบศักดิ์ กองสมุทร
6 นายแพทยธวัชชัย ปานเสถียรกุล
7 นายแพทยธัญญณัฐ บุนนาค
8 แพทยหญิงธารทิพย ประณุทนรพาล
9 นายแพทยธีระ ลีลานนัทกิจ 
10 นายแพทยบุญชู กุลประดษิฐารมณ
11 นายแพทยบุญเลิศ จุลเกียรติ
12 นายแพทยประเสริฐ วศินานุกร
13 นายแพทยปรีชา ศิริทองถาวร
14 แพทยหญิงพรทิพย โรจนสุนนัท
15 แพทยหญิงวรรณา สมบูรณวบิูลย
16 นายแพทยวิทยา ศรีดามา 
17 นายแพทยวิศาล เยาวพงศศริิ
18 นายแพทยสมชาย กาญจนสุต
19 นายแพทยสมัย ขาววจิิตร 
20 นายแพทยสันต หัตถีรัตน 
21 นายแพทยสันตชัย เตชะโสภณมณี
22 นายแพทยสารเนตร ไวคกุล 
23 นายแพทยสุทธิศักดิ์ สุทธิพงษชยั
24 นายแพทยสุรจิต สนุทรธรรม
25 นายแพทยสุวชยั อินทรประเสรฐิ
26 นายแพทยอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ
27 นายแพทยอนันต ตัณมุขยกุล
28 แพทยหญิงกรรณยิการ วรรณวิมลสุข
29 แพทยหญิงกิตติยาพร วิวชัรโกเศศ
30 นายแพทยไกรสร วรดิถี 
31 นายแพทยฉัตรบดินทร เจตนะศลิปน
32 นายแพทยไชยรัตน เพิ่มพิกุล
33 นายแพทยฌาโน เสนะวงษ 
34 แพทยหญิงดวงกมล เสนะวงษ
35 นายแพทยดุสิต ล้าํเลิศกุล 
36 นายแพทยนคร ทิพยสนุทรศักดิ์
37 นายแพทยนเรนทร โชติรสนิรมติ
38 นายแพทยนิพนธ รุทธพิชัยรักษ
39 นายแพทยบริบูรณ เชนธนากิจ
40 นายแพทยบุญชัย พิพัฒนวนิชกลุ
41 นายแพทยพิเชฏฐ กรัยวิเชียร

  วิทยาลยัแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย

รายชื่อวุฒิบัณฑิตวทิยาลยัแพทยฉกุเฉนิแหงประเทศไทย
นายแพทยจอมจักร จันทรสกุล 
แพทยหญิงจิตรลดา ลิ้มจินดาพร 

นายแพทยชาญเวช ศรัทธาพทุธ 
นายแพทยดาบศักดิ์ กองสมุทร 

ปานเสถียรกุล 
นายแพทยธัญญณัฐ บุนนาค 
แพทยหญิงธารทิพย ประณุทนรพาล 

 
นายแพทยบุญชู กุลประดษิฐารมณ 
นายแพทยบุญเลิศ จุลเกียรต ิ
นายแพทยประเสริฐ วศินานุกร 
นายแพทยปรีชา ศิริทองถาวร 
แพทยหญิงพรทิพย โรจนสุนนัท 
พทยหญิงวรรณา สมบูรณวบิูลย 

นายแพทยวิศาล เยาวพงศศริิ 
นายแพทยสมชาย กาญจนสุต 

นายแพทยสันตชัย เตชะโสภณมณ ี
 

สุทธิพงษชยั 
นายแพทยสุรจิต สนุทรธรรม 
นายแพทยสุวชยั อินทรประเสรฐิ 
นายแพทยอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ 
นายแพทยอนันต ตัณมุขยกุล 
แพทยหญิงกรรณยิการ วรรณวิมลสุข 
แพทยหญิงกิตติยาพร วิวัชรโกเศศ 

ตนะศลิปน 
นายแพทยไชยรัตน เพิ่มพิกุล 

 
แพทยหญิงดวงกมล เสนะวงษ 

นายแพทยนคร ทิพยสนุทรศักดิ ์
นายแพทยนเรนทร โชติรสนิรมติ 
นายแพทยนิพนธ รุทธพิชัยรักษ 
นายแพทยบริบูรณ เชนธนากิจ 

พทยบุญชัย พิพัฒนวนิชกลุ 
นายแพทยพิเชฏฐ กรัยวิเชียร 

42 นายแพทยเพชรพงษ กําจรกิจการ
43 นายแพทยไพโรจน เครือกาญจนา
44 นายแพทยภาณุ สยามวาลา
45 แพทยหญิงยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา
46 แพทยหญิงสาทริยา ตระกูลศรีชยั
47 นายแพทยสุทธสิัณห จันทรขจร
48 แพทยหญิงสุมิตษิ์ตรา ปยะณัตดิ์พูล
49 แพทยหญิงอภิวรรณ ศิริคะเณรัตน
50 นายแพทยอมร จงสถาพงษพันธ
51 แพทยหญิงอัญชลี เบี้ยวไขมุข
52 นายแพทยเอกฤทธิ์ คุณศรรัีกษกุล
53 นายแพทยกิตติภัต วัฒนพาหุ
54 นายแพทยจรงุวิทย ปลื้มเปรมจติร
55 แพทยหญิงจิรพรรณ 
56 แพทยหญิงจิราภรณ ศรีออน 
57 แพทยหญิงชลลดา พงศรัตนามาน
58 นายแพทยชัชวาลย จันทะเพชร
59 นายแพทยชัยวฒัน ภูริภคธร
60 นายแพทยชาติชาย คลายสุบรรณ
61 แพทยหญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา
62 แพทยหญิงณฤดี ศรแีสง
63 นายแพทยทรงศักดิ์ พิทักษรัตนานุ
64 แพทยหญิงทิพา ชาคร
65 แพทยหญิงนลนิาสน ขุนคลาย
66 นายแพทยนิติ เมธีศิรวิฒัน
67 นายแพทยปณิธาน กวางวโรภาส
68 นายแพทยประสทิธิ์ วุฒสิุทธิเมธาวี
69 นายแพทยปญญา วุฒิฐโิก
70 นายแพทยพรเลิศ ปลื้มจิตตมงคล
71 นายแพทยพัฒธพงษ ประชาสันติกุล
72 นายแพทยยุทธนา โควจิริยะพันธุ
73 นายแพทยรพีพัฒน บุตราภรณ
74 นายแพทยรุงโรจน แสงกิติโกมล 
75 นายแพทยฤทธิรักษ โอทอง
76 แพทยหญิงวรณิสร อมรทรงชัย
77 นายแพทยวรพันธ เกรียงสุนทรกิจ
78 นายแพทยวรอัต ทวีลาภ
79 นายแพทยวรัญชัย มุขบัณฑิตพงษ
80 แพทยหญิงวิกันดา 
81 แพทยหญิงษธิวี สุขารมณ
82 นายแพทยสมยศ วงศกรพัฒนา

วิทยาลยัแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย หนาที ่๒ 

วทิยาลยัแพทยฉกุเฉนิแหงประเทศไทย 
นายแพทยเพชรพงษ กําจรกิจการ 
นายแพทยไพโรจน เครือกาญจนา 
นายแพทยภาณุ สยามวาลา 
แพทยหญิงยุวเรศมคฐ สิทธิชาญบัญชา 
แพทยหญิงสาทริยา ตระกูลศรีชยั 
นายแพทยสุทธสิัณห จันทรขจร 
แพทยหญิงสุมิตษิ์ตรา ปยะณัตดิ์พูล 
แพทยหญิงอภิวรรณ ศิริคะเณรัตน 
นายแพทยอมร จงสถาพงษพันธ 
แพทยหญิงอัญชลี เบี้ยวไขมุข 
นายแพทยเอกฤทธิ์ คุณศรรัีกษกุล 
นายแพทยกิตติภัต วัฒนพาห ุ
นายแพทยจรงุวิทย ปลื้มเปรมจติร 
แพทยหญิงจิรพรรณ พงษศิริเวทย 
แพทยหญิงจิราภรณ ศรีออน  
แพทยหญิงชลลดา พงศรัตนามาน 
นายแพทยชัชวาลย จันทะเพชร 
นายแพทยชัยวฒัน ภูริภคธร 
นายแพทยชาติชาย คลายสุบรรณ 
แพทยหญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา 
แพทยหญิงณฤดี ศรแีสง 
นายแพทยทรงศักดิ์ พิทักษรัตนานกูุล 
แพทยหญิงทิพา ชาคร 
แพทยหญิงนลนิาสน ขุนคลาย 
นายแพทยนิติ เมธีศิรวิฒัน 
นายแพทยปณิธาน กวางวโรภาส 
นายแพทยประสทิธิ์ วุฒสิุทธิเมธาว ี
นายแพทยปญญา วุฒิฐโิก 
นายแพทยพรเลิศ ปลื้มจิตตมงคล 
นายแพทยพัฒธพงษ ประชาสันติกุล 

ยุทธนา โควจิริยะพันธุ 
นายแพทยรพีพัฒน บุตราภรณ 
นายแพทยรุงโรจน แสงกิติโกมล  
นายแพทยฤทธิรักษ โอทอง 
แพทยหญิงวรณิสร อมรทรงชัย 
นายแพทยวรพันธ เกรียงสุนทรกิจ 
นายแพทยวรอัต ทวีลาภ 
นายแพทยวรัญชัย มุขบัณฑิตพงษ 
แพทยหญิงวิกันดา พฒันสินศิร ิ
แพทยหญิงษธิวี สุขารมณ 
นายแพทยสมยศ วงศกรพัฒนา 



 

83 นายแพทยสัมมน โฉมฉาย 
84 นายแพทยสิริพงศ ชีวธนากรณกุล
85 แพทยหญิงสุภมาศ ดีแจม 
86 นายแพทยอภินันท ตนัติวฒิุ 
87 นายแพทยอรรถวุฒิ เชื้อทอง
88 นายแพทยกองภพ คูสุวรรณ
89 นายแพทยกัมพล อํานวยพัฒนพล
90 นายแพทยกิติศักดิ์ แสนประเสรฐิ 
91 นายแพทยครองวงศ มสุิกถาวร 
92 นายแพทยคุณากร วงศทิมารัตน
93 นายแพทยจิรพงษ ศุภเสาวภาคย
94 นายแพทยจิรวัฒน สวางศร ี
95 นายแพทยจีรพล เหล็กเพชร 
96 นายแพทยชลทิตย จงบุญประเสรฐิ
97 แพทยหญิงณัฐชญา ไมตรเีวช
98 นายแพทยณัฐพันธ เกษสาคร
99 แพทยหญิงดนยา เพียรพิเศษ
100 แพทยหญิงดาริน เชาทว ี
101 นายแพทยตอพงศ ครองไตรเวทย
102 นายแพทยทวีศักดิ์ ปุณฑริกวิวัฒน
103 นายแพทยธนดล โรจนศานติกุล
104 แพทยหญิงธมล ลิ้มธนาคม 
105 นายแพทยธรา ศฤงคไพบูลย
106 นายแพทยธราธร ดุรงคพันธุ
107 นายแพทยธีระธร อัศวินวินิจกลุ
108 แพทยหญิงนพมณี ตนัติเวทเรืองเดช
109 นายแพทยบวร วิทยชํานาญกุล
110 นายแพทยบุญฤทธิ์ คาํทิพย 
111 นายแพทยปกรณ ฮูเซ็น 
112 แพทยหญิงปณิตา วรปรัชญา 
113 แพทยหญิงปยาภรณ ทิพยะรัตน 
114 นายแพทยพงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์
115 นายแพทยพงศธร เกียรติดํารงวงศ
116 นายแพทยพงศธร แกวจํารัส
117 แพทยหญิงพรรณอร เฉลิมดําริชัย
118 นายแพทยพาฤทธิ์ เปลี่ยนขาํ
119 แพทยหญิงพีรพรรณ เจรจาปรีดี
120 นายแพทยไพโรจน จอมไธสง
121 นายแพทยภานุวงส แสนสาํราญใจ
122 นายแพทยภูรพิงศ ทรงอาจ 
123 แพทยหญิงมณฑินี แสงเทียน
124 แพทยหญิงมิ่งขวัญ วงษยิง่สิน
125 แพทยหญิงรพีพร โรจนแสงเรอืง
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นายแพทยสิริพงศ ชีวธนากรณกุล 

นายแพทยอภินันท ตนัติวฒิุ  
นายแพทยอรรถวุฒิ เชื้อทอง 
นายแพทยกองภพ คูสุวรรณ 

อํานวยพัฒนพล 
นายแพทยกิติศักดิ์ แสนประเสรฐิ  
นายแพทยครองวงศ มสุิกถาวร  
นายแพทยคุณากร วงศทิมารัตน 
นายแพทยจิรพงษ ศุภเสาวภาคย 

 
นายแพทยจีรพล เหล็กเพชร  
นายแพทยชลทิตย จงบุญประเสรฐิ 

เวช 
นายแพทยณัฐพันธ เกษสาคร 
แพทยหญิงดนยา เพียรพิเศษ 

นายแพทยตอพงศ ครองไตรเวทย 
นายแพทยทวีศักดิ์ ปุณฑริกวิวัฒน 
นายแพทยธนดล โรจนศานติกุล 

 
นายแพทยธรา ศฤงคไพบูลย 
นายแพทยธราธร ดุรงคพันธุ 
นายแพทยธีระธร อัศวินวินิจกลุ 
แพทยหญิงนพมณี ตนัติเวทเรืองเดช 
นายแพทยบวร วิทยชํานาญกุล 

 

แพทยหญิงปณิตา วรปรัชญา  
แพทยหญิงปยาภรณ ทิพยะรัตน  

งศกร อธิกเศวตพฤทธิ ์
นายแพทยพงศธร เกียรติดํารงวงศ 
นายแพทยพงศธร แกวจํารัส 
แพทยหญิงพรรณอร เฉลิมดําริชัย 
นายแพทยพาฤทธิ์ เปลี่ยนขาํ 
แพทยหญิงพีรพรรณ เจรจาปรีด ี
นายแพทยไพโรจน จอมไธสง 
นายแพทยภานุวงส แสนสาํราญใจ 

 
แพทยหญิงมณฑินี แสงเทียน 
แพทยหญิงมิ่งขวัญ วงษยิง่สิน 
แพทยหญิงรพีพร โรจนแสงเรอืง 

126 นายแพทยรฐัพงษ บุรีวงษ
127 แพทยหญิงสุทธสนิี เจียมประเสรฐิ
128 นายแพทยวิชชา ตนัศิริ
129 แพทยหญิงวิศณีย ทองลิมป
130 แพทยหญิงวีระวรรณ 
131 นายแพทยศรณัย นันทวงศ
132 นายแพทยศักดา อาจองค
133 นายแพทยเศรษฐพงษ ธนูรัตน
134 นายแพทยสมชาย เรืองวรรณศักดิ์
135 แพทยหญิงสมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล 
136 นายแพทยสรสิทธิ์ บุณยะวิโรจ
137 นายแพทยสาฬวุฒิ เหราบัตย
138 นายแพทยสุกิจ 
139 แพทยหญิงสุธาพร ล้ําเลิศกุล
140 นายแพทยสุธี อินทรชาติ
141 นายแพทยดรัณยวัฒน ศิรแิกวกาญจน
142 นายแพทยอรรถสิทธิ์ หอมหวล
143 นายแพทยอัญฤทธิ์ แสงจรัสวชิยั
144 นายแพทยอารักษ วิบุลผลประเสริฐ
145 นายแพทยอิศเรศ พละเสถียร
146 นายแพทยอิสระ อริ
147 นายแพทยเอนก สุภาพ
148 นายแพทยกวนิ อิสริยะโอภาส
149 แพทยหญิงกิตติมา รอดเกิด
150 แพทยหญิงกฤชฐา จีระวงศพานชิ
151 แพทยหญิงเกศินี แซเฮง 
152 แพทยหญิงเกษศิรินทร พุฒิโชติ
153 นายแพทยจตุพร วิจันทรโต
154 แพทยหญิงจินตนา ลิ้มศิรชิัยกุล 
155 นายแพทยเฉลิมพล ไชยรัตน
156 แพทยหญิงชนิดา เข็มเงิน 
157 นายแพทยชัยพร บญุศรี
158 นายแพทยชัยพฤกษ ศรปีระพนัธ 
159 นายแพทยชานนท พากเพียร
160 นายแพทยชายตา สุจินพรัหม 
161 นายแพทยดาสม รุงโรจนกําเนิด 
162 นายแพทยดิสวนิ ภูวุฒิกุล 
163 นายแพทยทัศนวฒุิ เธียรปญญา 
164 แพทยหญิงธัมพรรษ ปยสุวรรณกุล
165 นายแพทยธานินทร โลเกศกระวี 
166 แพทยหญิงธิติมา จรัณยานนท
167 แพทยหญิงปฏิมา พทุธไพศาล
168 แพทยหญิงปยวดี ชัยชาญพิมล 
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นายแพทยรฐัพงษ บุรีวงษ 
แพทยหญิงสุทธสนิี เจียมประเสรฐิ 
นายแพทยวิชชา ตนัศิร ิ
แพทยหญิงวิศณีย ทองลิมป 
แพทยหญิงวีระวรรณ รัตนพิบลูย 
นายแพทยศรณัย นันทวงศ 
นายแพทยศักดา อาจองค 
นายแพทยเศรษฐพงษ ธนูรัตน 
นายแพทยสมชาย เรืองวรรณศักดิ์ 
แพทยหญิงสมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล  
นายแพทยสรสิทธิ์ บุณยะวิโรจ 
นายแพทยสาฬวุฒิ เหราบัตย 
นายแพทยสุกิจ วิภสูัตยา 
แพทยหญิงสุธาพร ล้ําเลิศกุล 
นายแพทยสุธี อินทรชาต ิ
นายแพทยดรัณยวัฒน ศิรแิกวกาญจน 
นายแพทยอรรถสิทธิ์ หอมหวล 
นายแพทยอัญฤทธิ์ แสงจรัสวชิยั 
นายแพทยอารักษ วิบุลผลประเสริฐ 
นายแพทยอิศเรศ พละเสถียร 
นายแพทยอิสระ อรยิะชัยพาณชิย 
นายแพทยเอนก สุภาพ 
นายแพทยกวนิ อิสริยะโอภาส 
แพทยหญิงกิตติมา รอดเกิด 
แพทยหญิงกฤชฐา จีระวงศพานชิ 
แพทยหญิงเกศินี แซเฮง  
แพทยหญิงเกษศิรินทร พุฒิโชต ิ
นายแพทยจตุพร วิจันทรโต 
แพทยหญิงจินตนา ลิ้มศิรชิัยกุล  
นายแพทยเฉลิมพล ไชยรัตน 
แพทยหญิงชนิดา เข็มเงิน  
นายแพทยชัยพร บญุศร ี
นายแพทยชัยพฤกษ ศรปีระพนัธ  
นายแพทยชานนท พากเพียร 
นายแพทยชายตา สุจินพรัหม  
นายแพทยดาสม รุงโรจนกําเนิด  
นายแพทยดิสวนิ ภูวุฒิกุล  
นายแพทยทัศนวฒุิ เธียรปญญา  
แพทยหญิงธัมพรรษ ปยสุวรรณกุล 
นายแพทยธานินทร โลเกศกระวี  
แพทยหญิงธิติมา จรัณยานนท 
แพทยหญิงปฏิมา พทุธไพศาล 
แพทยหญิงปยวดี ชัยชาญพิมล  



 

169 นายแพทยพลศร ตริยาวธัญู 
170 แพทยหญิงพลอยไพลิน รัตนสญัญา
171 แพทยหญิงพัชยา สรรพอาสา 
172 แพทยหญิงพัชรี ดวงทอง  
173 นายแพทยพีรชัย ดวงสอาด 
174 นายแพทยภุมรนิทร แซลิ่ม 
175 แพทยหญิงลลิลทิพย อมตกิตติ์
176 แพทยหญิงวรรณศิร ิเจริญโชคทวี
177 แพทยหญิงวรัตมสุดา สมุทรทัย 
178 นายแพทยวริษ คุปตกาญจนากุล
179 นายแพทยวิจิตร ประพาศพงษ
180 แพทยหญิงศักดิ์สิรนิทร ศักดิ์สูง
181 นายแพทยสกล เฮดดิการด  
182 นายแพทยสมพงษ ทองสิมา 
183 แพทยหญิงสลิตา ศรหีนา  
184 แพทยหญิงสิวินีย บุญมี  
185 แพทยหญิงสุธาสินี เสนาส ุ
186 นายแพทยสุรศักดิ์ ศศะภูร ิ
187 แพทยหญิงเสาวณีย สุขสุริยะโยธิน
188 นายแพทยอดิศักดิ์ นธิิเมธาโชค
189 แพทยหญิงอภิชญา มั่นสมบูรณ
190 นายแพทยอรรถสิทธิ์ โคมนิทร 
191 นายแพทยอินทนนท อ่ิมสุวรรณ
192 นายแพทยอิสระพันธุ แกวกําเหนิดพงษ 
193 นายแพทยอุเทน ปานด ี
194 แพทยหญิงอุษาพรรณ สุรเบญจวงศ
195 แพทยหญิงกรองกาญจน สุธรรม
196 แพทยหญิงกัณฐิกา ไกรสวัสดิ์
197 แพทยหญิงกัลยา รุงเรืองวรนนท
198 แพทยหญิงคีตรา วสิเวช 
199 นายแพทยจิรกิตติ์ เฮงรัศมี 
200 นายแพทยจิรวัฒน จึงศิรกุลวิทย
201 นายแพทยโชค ลิ้มสุวฒัน 
202 นายแพทยโชคชัย เหลาอารยะ
203 นายแพทยไชยพร ยุกเซ็น 
204 นายแพทยไชโย ชมรักษ 
205 แพทยหญิงณัฐกานต ประพฤตกิิจ
206 นายแพทยดนุ เกษรศิร ิ
207 นายแพทยธิติกรณ เชื้อเมืองพาน
208 แพทยหญิงนงลักษณ เตชะจงเจริญ
209 นายแพทยนพสทิธิ์ ธนะธีระพงศ
210 แพทยหญิงนภเกตน พริบไหว
211 แพทยหญิงนิตยา พะวงษ 

  วิทยาลยัแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย

นายแพทยพลศร ตริยาวธัญู  
แพทยหญิงพลอยไพลิน รัตนสญัญา 
แพทยหญิงพัชยา สรรพอาสา  

นายแพทยพีรชัย ดวงสอาด  
 

แพทยหญิงลลิลทิพย อมตกิตติ ์
แพทยหญิงวรรณศิร ิเจริญโชคทว ี
แพทยหญิงวรัตมสุดา สมุทรทัย  
นายแพทยวริษ คุปตกาญจนากุล 

วิจิตร ประพาศพงษ 
แพทยหญิงศักดิ์สิรนิทร ศักดิ์สูง 

 
 

ะโยธิน 
นายแพทยอดิศักดิ์ นธิิเมธาโชค 
แพทยหญิงอภิชญา มั่นสมบูรณ 
นายแพทยอรรถสิทธิ์ โคมนิทร  
นายแพทยอินทนนท อ่ิมสุวรรณ 
นายแพทยอิสระพันธุ แกวกําเหนิดพงษ  

แพทยหญิงอุษาพรรณ สุรเบญจวงศ 
แพทยหญิงกรองกาญจน สุธรรม 
แพทยหญิงกัณฐิกา ไกรสวัสดิ ์
แพทยหญิงกัลยา รุงเรืองวรนนท 

 
นายแพทยจิรวัฒน จึงศิรกุลวิทย 

นายแพทยโชคชัย เหลาอารยะ 

แพทยหญิงณัฐกานต ประพฤตกิิจ 

นายแพทยธิติกรณ เชื้อเมืองพาน 
แพทยหญิงนงลักษณ เตชะจงเจริญ 
นายแพทยนพสทิธิ์ ธนะธีระพงศ 
แพทยหญิงนภเกตน พริบไหว 

212 นายแพทยบัณฑติ นูนทะธรรม
213 แพทยหญิงบูรณิจฉ เชื้ออินทร
214 นายแพทยปณิธาน จริงจติร
215 นายแพทยประกิจ สาระเทพ
216 แพทยหญิงปยธิดา กัลยาณมิตร
217 แพทยหญิงปยธิดา คัมภิรานนท
218 นายแพทยปุงควะ ศรีเจริญ
219 นายแพทยเปยมโชค พนมยงค
220 นายแพทยพิชัย สรรพโรจนพฒันา
221 นายแพทยพีรพล ประทีปอมรกุล
222 นายแพทยภานุ กรเณศ
223 แพทยหญิงมธุรส บูรณศักดา
224 นายแพทยรฐัระวี พัฒนรัตนโมฬี
225 แพทยหญิงรัตติกร มาอยู
226 นายแพทยเลิศฤทธิ์ วรรณะเอ่ียมพิกุล
227 นายแพทยวิรุจน พิเชียรเสถียร
228 นายแพทยวีรวัฒน คชินทักษ
229 นายแพทยวีรศักดิ์ พงษพุทธา
230 นายแพทยศรทัธา ริยาพันธ
231 แพทยหญิงศรีสกุล ทิพยกมล
232 นายแพทยศุภชัย นลิดํา
233 แพทยหญิงสมจินตนา เอ่ียมสรรพางค
234 แพทยหญิงสวัสปรยีา ธรรมวัฒนวิมล
235 แพทยหญิงนิชานนัท ปลาคาํ
236 นายแพทยสุจริ
237 นายแพทยสุรชัย สาธิตสมิตพงษ
238 นายแพทยสุรสิทธิ์ แซแต
239 นายแพทยสุระ เจตนวาที
240 แพทยหญิงเสาวณีย กิติโชตนกุล
241 แพทยหญิงโสรจัณีย กาญจนประภาส
242 นายแพทยอนันต เลาชนิทอง
243 นายแพทยอนุชิต ไชยบูรณ
244 แพทยหญิงอรภัทรา คงประยูร
245 แพทยหญิงอลิสา ยาณะสาร
246 แพทยหญิงอัญชลี ศุระศรางค
247 แพทยหญิงอาอัยซะห ดาเดะ
248 นายแพทยโกศล จันทรวิวัฒน
249 นายแพทยคัมภรี สรวมศิริ
250 นายแพทยจักรพงษ เครือเจริญ
251 แพทยหญิงฉัตรแกว ชุมเพ็งพันธุ
252 นายแพทยชนาธปิ พงศหลอพิศิษฏ
253 แพทยหญิงชนิดา ขวัญฐิตนิันท
254 นายแพทยชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ

วิทยาลยัแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย หนาที ่๔ 

นายแพทยบัณฑติ นูนทะธรรม 
แพทยหญิงบูรณิจฉ เชื้ออินทร 
นายแพทยปณิธาน จริงจติร 
นายแพทยประกิจ สาระเทพ 
แพทยหญิงปยธิดา กัลยาณมิตร 
แพทยหญิงปยธิดา คัมภิรานนท 
นายแพทยปุงควะ ศรีเจริญ 
นายแพทยเปยมโชค พนมยงค 
นายแพทยพิชัย สรรพโรจนพฒันา 
นายแพทยพีรพล ประทีปอมรกุล 
นายแพทยภานุ กรเณศ 
แพทยหญิงมธุรส บูรณศักดา 
นายแพทยรฐัระวี พัฒนรัตนโมฬ ี
แพทยหญิงรัตติกร มาอยู 
นายแพทยเลิศฤทธิ์ วรรณะเอ่ียมพิกุล 
นายแพทยวิรุจน พิเชียรเสถียร 

ยวีรวัฒน คชินทักษ 
นายแพทยวีรศักดิ์ พงษพุทธา 
นายแพทยศรทัธา ริยาพันธ 
แพทยหญิงศรีสกุล ทิพยกมล 
นายแพทยศุภชัย นลิดํา 
แพทยหญิงสมจินตนา เอ่ียมสรรพางค 
แพทยหญิงสวัสปรยีา ธรรมวัฒนวิมล 
แพทยหญิงนิชานนัท ปลาคาํ 
นายแพทยสุจริต สวนกูล 
นายแพทยสุรชัย สาธิตสมิตพงษ 
นายแพทยสุรสิทธิ์ แซแต 
นายแพทยสุระ เจตนวาท ี
แพทยหญิงเสาวณีย กิติโชตนกุล 
แพทยหญิงโสรจัณีย กาญจนประภาส 
นายแพทยอนันต เลาชนิทอง 
นายแพทยอนุชิต ไชยบูรณ 
แพทยหญิงอรภัทรา คงประยูร 
แพทยหญิงอลิสา ยาณะสาร 
แพทยหญิงอัญชลี ศุระศรางค 
แพทยหญิงอาอัยซะห ดาเดะ 
นายแพทยโกศล จันทรวิวัฒน 
นายแพทยคัมภรี สรวมศิร ิ
นายแพทยจักรพงษ เครือเจริญ 
แพทยหญิงฉัตรแกว ชุมเพ็งพันธุ 
นายแพทยชนาธปิ พงศหลอพิศิษฏ 
พทยหญิงชนิดา ขวัญฐิตนิันท 

นายแพทยชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ 



 

255 นายแพทยชายวุฒิ สววิบลูย 
256 นายแพทยฐปนวงศ มิตรสูงเนนิ
257 นายแพทยฐิติ เอ่ียมไพศาล 
258 แพทยหญิงณัชชา ธนกิจสมบัติ
259 นายแพทยณัฐ ตันพพิัฒน 
260 นายแพทยณัฐพงศ บุญเทพ 
261 แพทยหญิงดวงฤทัย ตันพรม
262 นายแพทยธณัฐ จิรบนัดาลสุข
263 นายแพทยธนชั อินทรเจริญ 
264 นายแพทยธีรนัย สกุลชิต 
265 นายแพทยนราธปิ โลหิรัญญานนท
266 นายแพทยปริญญา เทียนวบิูลย
267 นายแพทยปริญญา อัฌธวรพงษ
268 นายแพทยปริวัฒน ภูเงิน 
269 แพทยหญิงปวริศา จารุวนากุล
270 แพทยหญิงปารณีย รักวิทยาศาสตร
271 แพทยหญิงปยะวรรณ รุงเกียรติอาภรณ
272 แพทยหญิงพรทิพา ตนัติบัณฑิต
273 แพทยหญิงพลิตา เหลืองชูเกียรติ
274 แพทยหญิงเพ็ญศิร ิบุรินทรกุล
275 นายแพทยภวตั ตันประสิทธิ์
276 นายแพทยมนตรี สุรยิาอมฤทธิ์
277 นายแพทยมารุต สิรวิฒันเดชากลุ
278 แพทยหญิงยาใจ อภิบุณโยภาส
279 แพทยหญิงรจเรข จันทรสราง
280 นายแพทยรณชัย แกวผดุง 
281 นายแพทยรงัสฤษฏ รังสรรค
282 นายแพทยราม บรรพพงษ 
283 แพทยหญิงรุจาดา สารจิตต 
284 แพทยหญิงวริษฐา ศรศีนัสนีย
285 นายแพทยวินชนะ ศรวีไิลทนต
286 แพทยหญิงศรีวรรณา มานะทิวสน
287 แพทยหญิงศศิมา วิทยวนิิต 
288 แพทยหญิงศิริวิมล ตันตรตันพงษ
289 แพทยหญิงษมาวีร สงัเวียนวงศ
290 นายแพทยสถาพร สุระวงศวัฒนา
291 นายแพทยสมมาศ อัครคุณานนท
292 นายแพทยสรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล
293 นายแพทยสันติ ทรพัยภิญโญ
294 นายแพทยสิทธชิัย วีรนนัทชัย
295 แพทยหญิงสุกัญญา วรรณศรี
296 แพทยหญิงสุภา นิรันตราย 
297 นายแพทยสุรพันธ ปรปกษเปนจุณ

  วิทยาลยัแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย

 
นายแพทยฐปนวงศ มิตรสูงเนนิ 

 
แพทยหญิงณัชชา ธนกิจสมบัต ิ

 
แพทยหญิงดวงฤทัย ตันพรม 
นายแพทยธณัฐ จิรบนัดาลสุข 

 

นายแพทยนราธปิ โลหิรัญญานนท 
นายแพทยปริญญา เทียนวบิูลย 
นายแพทยปริญญา อัฌธวรพงษ 

ารุวนากุล 
แพทยหญิงปารณีย รักวิทยาศาสตร 
แพทยหญิงปยะวรรณ รุงเกียรติอาภรณ 
แพทยหญิงพรทิพา ตนัติบัณฑิต 
แพทยหญิงพลิตา เหลืองชูเกียรต ิ
แพทยหญิงเพ็ญศิร ิบุรินทรกุล 
นายแพทยภวตั ตันประสิทธิ ์
นายแพทยมนตรี สุรยิาอมฤทธิ ์
นายแพทยมารุต สิรวิฒันเดชากลุ 
แพทยหญิงยาใจ อภิบุณโยภาส 
แพทยหญิงรจเรข จันทรสราง 

นายแพทยรงัสฤษฏ รังสรรค 

 
แพทยหญิงวริษฐา ศรศีนัสนีย 

วไิลทนต 
แพทยหญิงศรีวรรณา มานะทิวสน 

 
แพทยหญิงศิริวิมล ตันตรตันพงษ 
แพทยหญิงษมาวีร สงัเวียนวงศ 
นายแพทยสถาพร สุระวงศวัฒนา 
นายแพทยสมมาศ อัครคุณานนท 
นายแพทยสรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล 

พยภิญโญ 
นายแพทยสิทธชิัย วีรนนัทชัย 
แพทยหญิงสุกัญญา วรรณศร ี

 
นายแพทยสุรพันธ ปรปกษเปนจุณ 

298 นายแพทยอนุชิต นิยมปทมะ
299 นายแพทยอัสมาน อาลี
300 นายแพทยอิศร สุขวนิช
301 นายแพทยกฤษณ  คุรุชยัยะพาณิชย
302 แพทยหญิงกฤษณา จงศิรยิรรยง
303 แพทยหญิงกัญจนี วชิรรังสิมันตุ
304 นายแพทยเกียรติชัย ดาวรตันชยั
305 นายแพทยเฉลิมรัตน เพียรพ่ึงตน
306 แพทยหญิงชฎาพร รักษาทรัพย
307 นายแพทยฐิติ วงษตัง้ม่ัน
308 แพทยหญิงณัชชา หาญสุทธิเวชกุล
309 แพทยหญิงณัฐภรณ ศรรัีตนวิ
310 แพทยหญิงณิชยา วัฒนกําธรกุล
311 แพทยหญิงธันยพร นครชัย
312 แพทยหญิงธาวนิี ไตรณรงคสกุล
313 แพทยหญิงธิดาทิต ประชานุกูล
314 นายแพทยนคเรศ บุญสนอง
315 แพทยหญิงนภัสวรรณ ฟาสวาง
316 แพทยหญิงนันทนา พรหมประภศัร
317 แพทยหญิงนิกจรี สงฆสงัวรณ
318 แพทยหญิงเบญจวรรณ เลิศรังสรรค
319 แพทยหญิงประภัสสร ภัทรนานากุล
320 นายแพทยประวีณ จันจาํปา
321 นายแพทยประสทิธิ์ จันทวัชรากร
322 แพทยหญิงปณฑิตา นธิวิิบลูย
323 แพทยหญิงปาลีรัฐ จริยากาญจนา
324 แพทยหญิงพรพรรณ จินดาวฒันวงศ
325 นายแพทยพรอมพงศ โยธาราษ
326 แพทยหญิงพลอยแกว  ตัณฑแสงงาม
327 แพทยหญิงพิชญสชุา สงวนวิทย
328 นายแพทยภควัต จุลทอง
329 นายแพทยภทัร สุริยจามร
330 แพทยหญิงภัทรา เจริญทรัพย
331 แพทยหญิงภาวดี สนุทรชีวนิ
332 แพทยหญิงภิรญา ใจดีเจริญ
333 นายแพทยรองฤทธิ์ สุขปลั่ง
334 แพทยหญิงวรรษพร อมรไชย
335 นายแพทยวรวรรธน ลิ้มทองกุล
336 แพทยหญิงวรัญญา เตชภานุวฒัน
337 แพทยหญิงวรันธร จุฬามณี
338 แพทยหญิงวราพร นาคเสนสนิ
339 นายแพทยวิทวัส จนัทรออน
340 นายแพทยวีกิจ ตั้งธิติกุล
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นายแพทยอนุชิต นิยมปทมะ 
นายแพทยอัสมาน อาล ี
นายแพทยอิศร สุขวนิช 
นายแพทยกฤษณ  คุรุชยัยะพาณิชย 
แพทยหญิงกฤษณา จงศิรยิรรยง 
แพทยหญิงกัญจนี วชิรรังสิมันตุ 
นายแพทยเกียรติชัย ดาวรตันชยั 
นายแพทยเฉลิมรัตน เพียรพ่ึงตน 
แพทยหญิงชฎาพร รักษาทรัพย 
นายแพทยฐิติ วงษตัง้ม่ัน 
แพทยหญิงณัชชา หาญสุทธิเวชกุล 
แพทยหญิงณัฐภรณ ศรรัีตนวริิยะกุล 
แพทยหญิงณิชยา วัฒนกําธรกุล 
แพทยหญิงธันยพร นครชัย 
แพทยหญิงธาวนิี ไตรณรงคสกุล 
แพทยหญิงธิดาทิต ประชานุกูล 
นายแพทยนคเรศ บุญสนอง 
แพทยหญิงนภัสวรรณ ฟาสวาง 
แพทยหญิงนันทนา พรหมประภศัร 
แพทยหญิงนิกจรี สงฆสงัวรณ 
แพทยหญิงเบญจวรรณ เลิศรังสรรค 
แพทยหญิงประภัสสร ภัทรนานากุล 
นายแพทยประวีณ จันจาํปา 
นายแพทยประสทิธิ์ จันทวัชรากร 
แพทยหญิงปณฑิตา นธิวิิบลูย 
แพทยหญิงปาลีรัฐ จริยากาญจนา 
แพทยหญิงพรพรรณ จินดาวฒันวงศ 
นายแพทยพรอมพงศ โยธาราษฎร 
แพทยหญิงพลอยแกว  ตัณฑแสงงาม 
แพทยหญิงพิชญสชุา สงวนวิทย 
นายแพทยภควัต จุลทอง 
นายแพทยภทัร สุริยจามร 
แพทยหญิงภัทรา เจริญทรัพย 
แพทยหญิงภาวดี สนุทรชีวนิ 
แพทยหญิงภิรญา ใจดีเจริญ 
นายแพทยรองฤทธิ์ สุขปลั่ง 
แพทยหญิงวรรษพร อมรไชย 
นายแพทยวรวรรธน ลิ้มทองกุล 
แพทยหญิงวรัญญา เตชภานุวฒัน 
แพทยหญิงวรันธร จุฬามณ ี
แพทยหญิงวราพร นาคเสนสนิ 
นายแพทยวิทวัส จนัทรออน 
นายแพทยวีกิจ ตั้งธิติกุล 



 

341 นายแพทยศุภฤกษ วิทิตสิร ิ
342 นายแพทยศุภฤกษ สัทธาพงศ
343 แพทยหญิงโศภินันท ชัยพิริยะศกัดิ์
344 นายแพทยสมพร บวรศรีสุข 
345 นายแพทยสัจจะ ชลิตาภรณ
346 นายแพทยสิทธิเดช ทุนภิรมย
347 แพทยหญิงสุดารัตน แสงปน
348 นายแพทยสุนทร ชินประสาทศกัดิ์
349 แพทยหญิงสุพิชฌาย พงศเทพาดิเทพ
350 นายแพทยสุรเดช เชื้อพานิช
351 นายแพทยแสงชัย หงสยั่งยนื
352 นายแพทยอนันตเดช วงศรียา
353 แพทยหญิงอภิชญา แสงกาญจนวนิช
354 นายแพทยอภิชัย ประคองศิลป
355 แพทยหญิงอลิสสรา วณิชกุลบดี
356 แพทยหญิงอังสนา รักษาศลิป
357 แพทยหญิงอัจฉรา แซตั้ง 
358 นายแพทยอาณัติ ประคองศิลป
359 นายแพทยกนก อองสกุล 
360 แพทยหญิงกมลวรรณ เอ้ียงฮง
361 นายแพทยกรกฏ อภิรัตนวรากุล
362 แพทยหญิงกฤตยา พรหมรัตน
363 แพทยหญิงกฤษณรฐ พันธกุล
364 นายแพทยกานต  ทิพยศร ี
365 นายแพทยกีรติ พสัสร 
366 นายแพทยจักรภพ อนิวรรตกูล
367 นายแพทยจิรชัย สอาดไพร 
368 แพทยหญิงชมพูนทุ แสงพานชิย
369 นายแพทยชัยวฒุิ สุขสมานวงศ
370 นายแพทยณรงค จงอรามเรือง
371 แพทยหญิงณัฐฐาศิริ รัฐประเสรฐิ
372 นายแพทยณัฐพล เชิดหิรัญกร
373 แพทยหญิงณัฐภา สวางศร ี
374 แพทยหญิงณิชาภา ธนกลุเลิศ
375 นายแพทยดิศรณ วสุนธราพร
376 นายแพทยดือนัง การะมีแน 
377 แพทยหญิงทัชชา ตะการ 
378 นายแพทยธนานนัต อิศรางกูร ณ อยุธยา
379 นายแพทยธนาวิทย บริสุทธนารกัษ
380 แพทยหญิงธันยา ปติยะกูลชร
381 แพทยหญิงธิดา เกษมนานา 
382 นายแพทยธีรพันธ ดสิเสถียร
383 นายแพทยนพดล สี่สุวรรณ 
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สัทธาพงศ 

แพทยหญิงโศภินันท ชัยพิริยะศกัดิ ์
 

นายแพทยสัจจะ ชลิตาภรณ 
นายแพทยสิทธิเดช ทุนภิรมย 
แพทยหญิงสุดารัตน แสงปน 
นายแพทยสุนทร ชินประสาทศกัดิ์ 
แพทยหญิงสุพิชฌาย พงศเทพาดิเทพ 

เชื้อพานิช 
นายแพทยแสงชัย หงสยั่งยนื 
นายแพทยอนันตเดช วงศรียา 
แพทยหญิงอภิชญา แสงกาญจนวนิช 
นายแพทยอภิชัย ประคองศิลป 
แพทยหญิงอลิสสรา วณิชกุลบด ี
แพทยหญิงอังสนา รักษาศลิป 

นายแพทยอาณัติ ประคองศิลป 

แพทยหญิงกมลวรรณ เอ้ียงฮง 
นายแพทยกรกฏ อภิรัตนวรากุล 
แพทยหญิงกฤตยา พรหมรัตน 
แพทยหญิงกฤษณรฐ พันธกุล 

นายแพทยจักรภพ อนิวรรตกูล 
 

แพทยหญิงชมพูนทุ แสงพานชิย 
นายแพทยชัยวุฒิ สุขสมานวงศ 
นายแพทยณรงค จงอรามเรือง 
แพทยหญิงณัฐฐาศิริ รัฐประเสรฐิ 
นายแพทยณัฐพล เชิดหิรัญกร 

แพทยหญิงณิชาภา ธนกลุเลิศ 
นายแพทยดิศรณ วสุนธราพร 

 

นายแพทยธนานนัต อิศรางกูร ณ อยุธยา 
นายแพทยธนาวิทย บริสุทธนารกัษ 
แพทยหญิงธันยา ปติยะกูลชร 

 
นายแพทยธีรพันธ ดสิเสถียร 

 

384 นายแพทยนภัสถ 
385 แพทยหญิงนวพร อัศวศกัดิ์สกุล
386 แพทยหญิงนวลจนัทร อภิวัฒนเสวี
387 นายแพทยนิพนธ ดิศกัมพล
388 แพทยหญิงนุชจรี สินสุขพร
389 นายแพทยบดีภัทร วรฐิติอนนัต
390 แพทยหญิงปญจมาสน นิวาเวศน
391 นายแพทยปยพล วองวงศภพ
392 แพทยหญิงปยะกานต 
393 แพทยหญิงไปรยา กานตานนท
394 นายแพทยพงศธร ทุนอินทร
395 แพทยหญิงพรพิชชา ยงวณชิชา
396 แพทยหญิงพรรณิกา ลีรพงศนันต
397 นายแพทยพฤทธิ์ เกียรติตันสกุล
398 นายแพทยพิเชษฐ อมรพิกุลทอง
399 แพทยหญิงแพรว โคตรุฉิน
400 นายแพทยภทัรสิทธิ์ สธุราพนากิ
401 นายแพทยภชุงค จาวรุงฤทธิ์
402 นายแพทยภูวดล บญุเพ่ิมผล
403 แพทยหญิงเมษญา ชาติกุล
404 แพทยหญิงรัดเกลา สายเสน
405 แพทยหญิงรัตนมณี มณีโชติ
406 นายแพทยเลิศยศ ประสทิธิโศภนิ
407 นายแพทยวัชระ เพ็ชรรชัตานนท
408 นายแพทยวัชระ รัตนสีหา
409 แพทยหญิงวนัสิริ ชัยสิรินทร
410 แพทยหญิงวิภาดา  ครรชิตกุล
411 นายแพทยวีรพล สอนมทีอง
412 นายแพทยวีระชัย แสงสุข
413 แพทยหญิงศศิรศัม์ิ อักษรมัติ
414 แพทยหญิงศิรภทัร สงวนทรัพยทวี
415 แพทยหญิงสวรรยา อนุภทัร
416 นายแพทยสัคคินทร ปงฉิม
417 นายแพทยสิโรตม 
418 นายแพทยสุนทร กิจภิญโญชัย
419 แพทยหญิงสุรียภรณ บุญญานุกูล
420 นายแพทยอัคเณศร เมฆานุวงศ
421 แพทยหญิงอุบาลี เทพสาลี
422 นายแพทยเอกพงศ สระบงกช
423 แพทยหญิงกรกนก สิทธิชัย บอส
424 แพทยหญิงกรุณา โฆษวฑิิตกุล
425 แพทยหญิงกฤตยา กาญจนรัตน
426 นายแพทยกิตติ ตันตระววิฒัน
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นายแพทยนภัสถ  รัตนวงศา 
แพทยหญิงนวพร อัศวศกัดิ์สกุล 
แพทยหญิงนวลจนัทร อภิวัฒนเสว ี
นายแพทยนิพนธ ดิศกัมพล 
แพทยหญิงนุชจรี สินสุขพร 
นายแพทยบดีภัทร วรฐิติอนนัต 
แพทยหญิงปญจมาสน นิวาเวศน 
นายแพทยปยพล วองวงศภพ 
แพทยหญิงปยะกานต ศรีสมบูรณ 
แพทยหญิงไปรยา กานตานนท 
นายแพทยพงศธร ทุนอินทร 
แพทยหญิงพรพิชชา ยงวณชิชา 
แพทยหญิงพรรณิกา ลีรพงศนันต 
นายแพทยพฤทธิ์ เกียรติตันสกุล 
นายแพทยพิเชษฐ อมรพิกุลทอง 
แพทยหญิงแพรว โคตรุฉิน 
นายแพทยภทัรสิทธิ์ สธุราพนากิจ 
นายแพทยภชุงค จาวรุงฤทธิ ์
นายแพทยภูวดล บญุเพ่ิมผล 
แพทยหญิงเมษญา ชาติกุล 
แพทยหญิงรัดเกลา สายเสน 
แพทยหญิงรัตนมณี มณีโชต ิ
นายแพทยเลิศยศ ประสทิธิโศภนิ 
นายแพทยวัชระ เพ็ชรรชัตานนท 
นายแพทยวัชระ รัตนสีหา 

นสิริ ชัยสิรินทร 
แพทยหญิงวิภาดา  ครรชิตกุล 
นายแพทยวีรพล สอนมทีอง 
นายแพทยวีระชัย แสงสุข 
แพทยหญิงศศิรศัม์ิ อักษรมัติ 
แพทยหญิงศิรภทัร สงวนทรัพยทว ี
แพทยหญิงสวรรยา อนุภทัร 
นายแพทยสัคคินทร ปงฉิม 
นายแพทยสิโรตม ศรีมหาดไทย 
นายแพทยสุนทร กิจภิญโญชัย 
แพทยหญิงสุรียภรณ บุญญานุกูล 
นายแพทยอัคเณศร เมฆานุวงศ 
แพทยหญิงอุบาลี เทพสาล ี
นายแพทยเอกพงศ สระบงกช 
แพทยหญิงกรกนก สิทธิชัย บอส 
แพทยหญิงกรุณา โฆษวฑิิตกุล 
แพทยหญิงกฤตยา กาญจนรัตน 
นายแพทยกิตติ ตันตระววิฒัน 



 

427 นายแพทยเกรียงศักดิ์ ปนตาธรรม
428 แพทยหญิงขวัญชนก ลือวีระวงษ
429 แพทยหญิงจุฑาภรณ เบ็ญจเลาหรัตน
430 แพทยหญิงจุฑามาศ สุภาพจน
431 แพทยหญิงจุฑารัตน  จรลักษณ
432 แพทยหญิงชนากานต สุวฒันศิลป
433 นายแพทยชวลติ ดังโกสินทร
434 นายแพทยชานนท  พิริยะวฒันกุล
435 แพทยหญิงฐานธรรมา ทายะพทิักษ
436 แพทยหญิงณัฏฐอาภา กุลกนกวรรณ
437 แพทยหญิงณัฐชยา ตรีศักดิ์ศรีสกุล
438 นายแพทยณัฐพงศ ทรัพยสาร
439 แพทยหญิงดารานุช แซก้ี 
440 แพทยหญิงดํารัสศริิ ไพอุปร ี
441 แพทยหญิงเทพศิรินทร ลือศิริ
442 แพทยหญิงธวัลกร วลัญชพฤกษ
443 แพทยหญิงธิดา ณ ระนอง 
444 นายแพทยธีรชัย เลิศอมรภัทร
445 แพทยหญิงนฎาประไพ ถาวรสนิ
446 แพทยหญิงนภาจรี ทะนะแสง
447 แพทยหญิงนวพรรณ ประพนัธโรจน
448 แพทยหญิงนาวนิี วงศศปุไทย
449 นายแพทยประกติฐชัย ตันตพิงศ
450 แพทยหญิงประภา บุตรตะ 
451 นายแพทยปยะณัฐ ปยะวาทิน
452 แพทยหญิงปยะธดิา บรรพวัฒนรักษ
453 นายแพทยพงศสุรีย ภูวรัตนาวิวธิ
454 แพทยหญิงพนิดา ยงสกุลโรจน
455 แพทยหญิงพนิตนันท จินดามณี
456 แพทยหญิงพรรณรตัน จันทรมณี
457 แพทยหญิงพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย
458 นายแพทยพลภัทร รติวรกมล
459 แพทยหญิงเพ็ญภัสสร ธนชัทัศน
460 แพทยหญิงเพียงฟา วัชรมน 
461 แพทยหญิงมุกดา จิระพูนสิน
462 นายแพทยเมธสั ชวงอรุณ 
463 แพทยหญิงรัตติยา บรรจุงาม
464 แพทยหญิงวรางคณา โฉมจังหรีด
465 นายแพทยวัชรพงศ ชินศุภลักษณ
466 นายแพทยวัชรพงศ พุทธิสวัสดิ์
467 แพทยหญิงวิภาวรรณ สีสงัข 
468 นายแพทยวิษณุ จิตตสมหมาย
469 แพทยหญิงวีรวรรณ วชิรวงศากร

  วิทยาลยัแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย

นายแพทยเกรียงศักดิ์ ปนตาธรรม 
แพทยหญิงขวัญชนก ลือวีระวงษ 
แพทยหญิงจุฑาภรณ เบ็ญจเลาหรัตน 
แพทยหญิงจุฑามาศ สุภาพจน 
แพทยหญิงจุฑารัตน  จรลักษณ 
แพทยหญิงชนากานต สุวฒันศิลป 

โกสินทร 
นายแพทยชานนท  พิริยะวฒันกุล 
แพทยหญิงฐานธรรมา ทายะพทิักษ 
แพทยหญิงณัฏฐอาภา กุลกนกวรรณ 
แพทยหญิงณัฐชยา ตรีศักดิ์ศรีสกุล 
นายแพทยณัฐพงศ ทรัพยสาร 

 
แพทยหญิงเทพศิรินทร ลือศิร ิ
แพทยหญิงธวัลกร วลัญชพฤกษ 

นายแพทยธีรชัย เลิศอมรภัทร 
แพทยหญิงนฎาประไพ ถาวรสนิ 
แพทยหญิงนภาจรี ทะนะแสง 
แพทยหญิงนวพรรณ ประพนัธโรจน 
แพทยหญิงนาวนิี วงศศปุไทย 

ตฐชัย ตันตพิงศ 
 

นายแพทยปยะณัฐ ปยะวาทิน 
แพทยหญิงปยะธดิา บรรพวัฒนรักษ 
นายแพทยพงศสุรีย ภูวรัตนาวิวธิ 
แพทยหญิงพนิดา ยงสกุลโรจน 
แพทยหญิงพนิตนันท จินดามณ ี
แพทยหญิงพรรณรตัน จันทรมณ ี

พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย 
นายแพทยพลภัทร รติวรกมล 
แพทยหญิงเพ็ญภัสสร ธนชัทัศน 

 
แพทยหญิงมุกดา จิระพูนสิน 

แพทยหญิงรัตติยา บรรจุงาม 
แพทยหญิงวรางคณา โฉมจังหรีด 

ชินศุภลักษณ 
นายแพทยวัชรพงศ พุทธิสวัสดิ ์

 
นายแพทยวิษณุ จิตตสมหมาย 
แพทยหญิงวีรวรรณ วชิรวงศากร 

470 นายแพทยวุฒิพงศ พูลเพ่ิม
471 นายแพทยศาสวัต สุขพงษไทย
472 แพทยหญิงศิริพร โพดาพล
473 แพทยหญิงศุภวรรณ สุนปาน
474 นายแพทยสหชาติ อนุกูลกิจ
475 แพทยหญิงสาวิตรี งามสงวน
476 แพทยหญิงหฤทัย สายสงิหทอง
477 แพทยหญิงอภิญญา กิ่งนาคม
478 นายแพทยอภิสทิธิ์  วันเจริญชัยสุข
479 นายแพทยอรรถสิทธิ์ อ่ิมสุวรรณ
480 แพทยหญิงอลิสรา กาวโิล
481 นายแพทยเอนกชัย ดกพฤกษ
482 นายแพทยฐกร สุวัฒนภักดี
483 นายแพทยสมชาย ศรสีุข
484 แพทยหญิงกษมณฑ อรามวาณชิย
485 นายแพทยเกษมสุข โยธาสมุทร
486 แพทยหญิงแคทลียา บัณฑิต
487 นายแพทยจารุพล ตวงศิริทรัพย
488 แพทยหญิงจิรฐา ทองเหลือ
489 นายแพทยเจตพัฒน ทวีโภคา
490 แพทยหญิงชลิดา จั่นนพรัตน
491 แพทยหญิงชุติมา จันทรไกรโรจน
492 แพทยหญิงชุติรัตน วชัโรทยางกูร
493 นายแพทยฐิติ ภัทรธีรานนท
494 นายแพทยณัฐพงศ ศีติสาร
495 แพทยหญิงณัฐสินี อธนิาถรัตนพงศ
496 แพทยหญิงดวงฤทัย ภักดีวนชิสโุข
497 นายแพทยทวีพล ประจักษธรรม
498 นายแพทยนพนันต 
499 นายแพทยนภดล อุดมรศัมี
500 แพทยหญิงนันทรัช ยุทธวงศ
501 แพทยหญิงบุญทิวา ทังสุบุตร
502 นายแพทยปนาท มิใย
503 นายแพทยประกิจ จนัทรงาม
504 แพทยหญิงปยฉัตร ศศิภัทรพงศ
505 แพทยหญิงปยนชุ ชวีะสถาพร
506 นายแพทยพศุตม งานไว
507 แพทยหญิงพิมพา 
508 แพทยหญิงพิมพิศา วงศจักร
509 แพทยหญิงแพรวา ธาตุเพชร
510 แพทยหญิงภารุจีร พันธุพฤกษ
511 แพทยหญิงภาวิตา เลาหกุล
512 นายแพทยภาสวฒัน ณ นคร

วิทยาลยัแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย หนาที ่๗ 

นายแพทยวุฒิพงศ พูลเพ่ิม 
นายแพทยศาสวัต สุขพงษไทย 
แพทยหญิงศิริพร โพดาพล 
แพทยหญิงศุภวรรณ สุนปาน 
นายแพทยสหชาติ อนุกูลกิจ 
แพทยหญิงสาวิตรี งามสงวน 
แพทยหญิงหฤทัย สายสงิหทอง 
แพทยหญิงอภิญญา กิ่งนาคม 
นายแพทยอภิสทิธิ์  วันเจริญชัยสุข 
นายแพทยอรรถสิทธิ์ อ่ิมสุวรรณ 
แพทยหญิงอลิสรา กาวโิล 
นายแพทยเอนกชัย ดกพฤกษ 

ฐกร สุวัฒนภักดี 
นายแพทยสมชาย ศรสีุข 
แพทยหญิงกษมณฑ อรามวาณชิย 
นายแพทยเกษมสุข โยธาสมุทร 
แพทยหญิงแคทลียา บัณฑิต 
นายแพทยจารุพล ตวงศิริทรัพย 
แพทยหญิงจิรฐา ทองเหลือ 
นายแพทยเจตพัฒน ทวีโภคา 
แพทยหญิงชลิดา จั่นนพรัตน 
แพทยหญิงชุติมา จันทรไกรโรจน 
แพทยหญิงชุติรัตน วชัโรทยางกูร 
นายแพทยฐิติ ภัทรธีรานนท 
นายแพทยณัฐพงศ ศีติสาร 
แพทยหญิงณัฐสินี อธนิาถรัตนพงศ 
แพทยหญิงดวงฤทัย ภักดีวนชิสโุข 
นายแพทยทวีพล ประจักษธรรม 
นายแพทยนพนันต แกวสวาง 
นายแพทยนภดล อุดมรศัมี 
แพทยหญิงนันทรัช ยุทธวงศ 
แพทยหญิงบุญทิวา ทังสุบุตร 
นายแพทยปนาท มิใย 
นายแพทยประกิจ จนัทรงาม 
แพทยหญิงปยฉัตร ศศิภัทรพงศ 
แพทยหญิงปยนชุ ชวีะสถาพร 
นายแพทยพศุตม งานไว 
แพทยหญิงพิมพา ลิ้มพันธอุดม 
แพทยหญิงพิมพิศา วงศจักร 
แพทยหญิงแพรวา ธาตุเพชร 
แพทยหญิงภารุจีร พันธุพฤกษ 
แพทยหญิงภาวิตา เลาหกุล 
นายแพทยภาสวฒัน ณ นคร 



 

513 แพทยหญิงมณีนุช ตั้งกิจวณิชยเจริญ
514 แพทยหญิงมัณฑนา ถวิลไพร
515 แพทยหญิงรวีวรรณ ธเนศพล
516 แพทยหญิงวนัชพร อุสสาหกิจ
517 แพทยหญิงวรรณชนก เมืองทอง
518 แพทยหญิงวรรณพร พูลธนะนันท
519 แพทยหญิงวัลลภา สิทธิกุล 
520 นายแพทยศรณัยพัฒน เทพนิมติร
521 นายแพทยศรณัยู สารชัย 
522 แพทยหญิงศิวนาฏ พีระเชื้อ 
523 นายแพทยศุภกฤษ สัตตบุศย
524 นายแพทยสิวิชญ ฉันทะวัฒนรักษ
525 แพทยหญิงสุธิดา เธียไพรัตน
526 นายแพทยสุเมธ ประเสริฐด ี
527 แพทยหญิงสุรางค เขียวประเสรฐิ
528 แพทยหญิงสุวจี สุขสมโฉม 
529 นายแพทยสุวสนัต บญุยะรัตน
530 แพทยหญิงหทัยรัตน จันทรพรหมกุล
531 นายแพทยอมรฉัตร สุจิรัตน 
532 แพทยหญิงอิษฏบุษป ทัศนะเทพ
533 นายแพทยอิสระ บุญยรากูร 
534 นายแพทยอุดมศักดิ์ ดวงประสพสุข
535 นายแพทยเอกวัฒน ศรภีมูิสวัสดิ์
536 นายแพทยสมพงษ ชลคีร ี
537 แพทยหญิงกนกวรรณ กองจําปา
538 นายแพทยกรกฎ มณีโชต ิ
539 นายแพทยกวนิ ติยวฒัน 
540 นายแพทยกิตติศักดิ์ ศรีทองสุก
541 แพทยหญิงกุลชญา สุธีเชษฐ
542 แพทยหญิงแกวตา วงศภกัด ี
543 แพทยหญิงขวัญศิริ นราจีนรณ
544 นายแพทยจักรพงศ จันทนา 
545 นายแพทยจักรพงศ รูปติวิริยะ
546 นายแพทยจารุบุตร อังสนากลุ
547 แพทยหญิงจิตตาภา แสงสวุรรณโต
548 แพทยหญิงชนารัตน สุวรรณวิชยั
549 นายแพทยชานนท ชางรัตนกร
550 แพทยหญิงณญาวดี กวนีัฏธยานนท
551 แพทยหญิงณัชชา โกศัลยวตัร
552 นายแพทยณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ
553 แพทยหญิงณัฐภรณ กิตติรตันพฒันา
554 นายแพทยณัฐมนต ศรีสุข 
555 แพทยหญิงณัฐศรา เลิศศรีจตุพร

  วิทยาลยัแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย

แพทยหญิงมณีนุช ตั้งกิจวณิชยเจริญ 
แพทยหญิงมัณฑนา ถวิลไพร 
แพทยหญิงรวีวรรณ ธเนศพลกุล 
แพทยหญิงวนัชพร อุสสาหกิจ 
แพทยหญิงวรรณชนก เมืองทอง 
แพทยหญิงวรรณพร พูลธนะนันท 

 
นายแพทยศรณัยพัฒน เทพนิมติร 

 
นายแพทยศุภกฤษ สัตตบุศย 

ยสิวิชญ ฉันทะวัฒนรักษ 
แพทยหญิงสุธิดา เธียไพรัตน 

 
แพทยหญิงสุรางค เขียวประเสรฐิ 

นายแพทยสุวสนัต บญุยะรัตน 
แพทยหญิงหทัยรัตน จันทรพรหมกุล 

 
แพทยหญิงอิษฏบุษป ทัศนะเทพ 

 
นายแพทยอุดมศักดิ์ ดวงประสพสุข 
นายแพทยเอกวัฒน ศรภีมูิสวัสดิ ์

แพทยหญิงกนกวรรณ กองจําปา 

ศรีทองสุก 
แพทยหญิงกุลชญา สุธีเชษฐ 

 
แพทยหญิงขวัญศิริ นราจีนรณ 

 
นายแพทยจักรพงศ รูปติวิริยะ 
นายแพทยจารุบุตร อังสนากลุ 
แพทยหญิงจิตตาภา แสงสวุรรณโต 

สุวรรณวิชยั 
นายแพทยชานนท ชางรัตนกร 
แพทยหญิงณญาวดี กวนัีฏธยานนท 
แพทยหญิงณัชชา โกศัลยวตัร 
นายแพทยณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ 
แพทยหญิงณัฐภรณ กิตติรตันพฒันา 

แพทยหญิงณัฐศรา เลิศศรีจตุพร 

556 แพทยหญิงณิชากร 
557 นายแพทยทศพร ตันพิพฒัน
558 นายแพทยทองธรรม เหลืองเรืองรอง
559 แพทยหญิงทัตยา ผิวหอม
560 แพทยหญิงทานตะวนั พระโสภา
561 นายแพทยธนวฒัน ธาราพันธ
562 นายแพทยธนัฐ ลักษณานันท
563 นายแพทยธวัชชัย แซเตีย
564 แพทยหญิงธิติพร ถนอมทรัพย
565 นายแพทยธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ
566 แพทยหญิงนัทธมน ทองวิชติ
567 แพทยหญิงนิติจิตต อังสุพันธุโกศล
568 แพทยหญิงนิโลบล ยาทองไชย
569 แพทยหญิงเนาวกุล สิทธิรตัน ณ นครพนม
570 แพทยหญิงบุษกร จันทรรชัชกูล
571 นายแพทยปรมัตถ จันตะเคยีน
572 นายแพทยปวฒิุ เจียมจิต
573 นายแพทยปฐวีร ดลวงศอนันต
574 นายแพทยพงศธร จันทเตมีย
575 นายแพทยพงศธร ปตถา
576 แพทยหญิงพรพนิต ชนิพิริยะ
577 นายแพทยพศวีร เผาเสรี
578 แพทยหญิงพาณี จันทรศศิธร
579 แพทยหญิงพิมพพร จึงธนาวิวฒัน
580 แพทยหญิงพุทธาสินี พิตรพิบูลยวงศ
581 แพทยหญิงเพ็ญประภา ลาวรรณ
582 นายแพทยไพสิฐ นาคประเสริฐ
583 แพทยหญิงภควดี พลังวชิรา
584 นายแพทยภัคพล มงคลดิษฐ
585 นายแพทยภทัร วงศจารุพรรณ
586 แพทยหญิงภัทรียา รัตนพันธ
587 นายแพทยมณฑล พงษพานชิ
588 แพทยหญิงมนสชิา นนทคปุต
589 แพทยหญิงมานิตา สายธา
590 แพทยหญิงมาริสา ทองนอก
591 แพทยหญิงมุทิตา รมโพธิ์สระ
592 แพทยหญิงเมธาวี มิ่งมิตรมี
593 นายแพทยยุวัฒน ธนงักุล
594 แพทยหญิงเยาวพา ศิริปการ
595 แพทยหญิงรัญชนา คุณจันทรโชติ
596 แพทยหญิงรุงอรุณ บุญโสม
597 แพทยหญิงรุจาพร โคตรนรินทร
598 นายแพทยฤทธิพันธุ เทิ่งขนุทด
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แพทยหญิงณิชากร วงคคม 
นายแพทยทศพร ตันพิพฒัน 
นายแพทยทองธรรม เหลืองเรืองรอง 
แพทยหญิงทัตยา ผิวหอม 
แพทยหญิงทานตะวนั พระโสภา 
นายแพทยธนวฒัน ธาราพันธ 
นายแพทยธนัฐ ลักษณานันท 
นายแพทยธวัชชัย แซเตีย 
แพทยหญิงธิติพร ถนอมทรัพย 

ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ 
แพทยหญิงนัทธมน ทองวิชติ 
แพทยหญิงนิติจิตต อังสุพันธุโกศล 
แพทยหญิงนิโลบล ยาทองไชย 
แพทยหญิงเนาวกุล สิทธิรตัน ณ นครพนม 
แพทยหญิงบุษกร จันทรรชัชกูล 
นายแพทยปรมัตถ จันตะเคยีน 
นายแพทยปวฒิุ เจียมจิต 
ายแพทยปฐวีร ดลวงศอนันต 

นายแพทยพงศธร จันทเตมีย 
นายแพทยพงศธร ปตถา 
แพทยหญิงพรพนิต ชนิพิริยะ 
นายแพทยพศวีร เผาเสร ี
แพทยหญิงพาณี จันทรศศิธร 
แพทยหญิงพิมพพร จึงธนาวิวฒัน 
แพทยหญิงพุทธาสินี พิตรพิบูลยวงศ 
แพทยหญิงเพ็ญประภา ลาวรรณ 
นายแพทยไพสิฐ นาคประเสริฐ 
แพทยหญิงภควดี พลังวชิรา 
นายแพทยภัคพล มงคลดิษฐ 
นายแพทยภทัร วงศจารุพรรณ 
แพทยหญิงภัทรียา รัตนพันธ 
นายแพทยมณฑล พงษพานชิ 
แพทยหญิงมนสชิา นนทคปุต 
แพทยหญิงมานิตา สายธารพรม 
แพทยหญิงมาริสา ทองนอก 
แพทยหญิงมุทิตา รมโพธิ์สระ 
แพทยหญิงเมธาวี มิ่งมิตรม ี
นายแพทยยุวัฒน ธนงักุล 
แพทยหญิงเยาวพา ศิริปการ 
แพทยหญิงรัญชนา คุณจันทรโชต ิ
แพทยหญิงรุงอรุณ บุญโสม 
แพทยหญิงรุจาพร โคตรนรินทร 
นายแพทยฤทธิพันธุ เทิ่งขนุทด 



 

599 แพทยหญิงลัดดาวัลย เกียรติคณุวงศ
600 แพทยหญิงวณิชยา เจริญสุข
601 แพทยหญิงวรกานต จตุรพิตร
602 นายแพทยวสันต ลิ่มสุริยกานต
603 นายแพทยวสุ เตชะวัฒนากุล
604 แพทยหญิงวสุนทราภรณ เพชรยาบาล
605 แพทยหญิงวัชราวลัย วัฒนลลี
606 นายแพทยวิศวะ ปานศรีพงษ
607 นายแพทยศนัยวิทย พึงประเสรฐิ
608 นายแพทยศุภกัลป จันไพบูลย
609 นายแพทยสมบูรณ สิริทองสาคร
610 แพทยหญิงสาวิตรี พฒันโกวิท
611 แพทยหญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน
612 แพทยหญิงหทัยภัทร สุภธีระพงษ
613 แพทยหญิงอรลักษณ มากด ี
614 แพทยหญิงอรวรรณ สายบัวทอง
615 แพทยหญิงอัจฉมาพร สาล ี
616 แพทยหญิงอินทรทิรา ยิ้มประสทิธิ์
617 แพทยหญิงอุไรรัตน ชืน่แชม 
618 นายแพทยอุลิต ทองสุภาภรณ
619 นายแพทยเอกภักดิ์ ระหวางบาน
620 นายแพทยสมยศ โลหจินดาพงศ
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แพทยหญิงลัดดาวัลย เกียรติคณุวงศ 
แพทยหญิงวณิชยา เจริญสุข 
แพทยหญิงวรกานต จตุรพิตร 
นายแพทยวสันต ลิ่มสุริยกานต 
นายแพทยวสุ เตชะวัฒนากุล 
แพทยหญิงวสุนทราภรณ เพชรยาบาล 
แพทยหญิงวัชราวลัย วัฒนลลีารัตน 
นายแพทยวิศวะ ปานศรีพงษ 
นายแพทยศนัยวิทย พึงประเสรฐิ 
นายแพทยศุภกัลป จันไพบูลย 
นายแพทยสมบูรณ สิริทองสาคร 
แพทยหญิงสาวิตรี พฒันโกวิท 
แพทยหญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน 
แพทยหญิงหทัยภัทร สุภธีระพงษ 

 
แพทยหญิงอรวรรณ สายบัวทอง 

 
แพทยหญิงอินทรทิรา ยิ้มประสทิธิ ์

 
นายแพทยอุลิต ทองสุภาภรณ 
นายแพทยเอกภักดิ์ ระหวางบาน 
นายแพทยสมยศ โลหจินดาพงศ 
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