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 ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๗ /  ๒๕๖๔ 

เร่ือ  ง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎ ีประจำปีการฝึกอบร  ม ๒๕ ๓๖
-------------------------------------------- 

ต                     าม ที     ่ ว ทิ ยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้มีก าร ดจั สอบภาคทฤษฎ  ี ประจำปี การฝึกอบรม 
๒๕๖            ๓        ในวันท ี่   ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. นั้  น ในการน้ี   ทวิ ยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งประเทศไท    ย ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิท ธิส อบภาคทฤษฎี  ประจำปีการฝึกอบร     นค ๘  ๕๑ นวน  ำจ ๓๖    ๕๒ ม    

                             ดงัรายละเอยีดตามผนวกแนบ  ี้นศากะรปยา้ท                                 
 
 
 
 

จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
ประกาศ ณ วนัที ่๑๖ มถิุนายน ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
(นายแพทยภ์านุวงส ์ แสนส าราญใจ) 

เลขาธกิารวทิยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแห่งประเทศไทย 
ผูป้ระกาศ 
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       ร ายช ้ผูอ่ื่ ม บอสิธทิสี ภาคทฤษฎ ี  ประ ำจ ปีการฝึกอบร  ม  ๒๕ ๓๖  

     รหัส คำนำหน้า   ชื่อ    นามสกุล 

2376214001 แพทย์หญิง กนกอร  ทองจันทร์แก้ว 

1066214002 แพทย์หญิง กมลชนก ภูโอบ 

1046214003 แพทย์หญิง กมลวรรณ แดงประเสริฐ 

2026214004 แพทย์หญิง กรแก้ว  เตียวตระกูล 

1046214005 แพทย์หญิง กรวีร ์  ขจรวัฒนากุล 

1026214006 นายแพทย์ กฤษณะ  ท้วมจุ้ย 

1016214007 แพทย์หญิง กลั่นแก้ว กลั่นนุรักษ์ 

1036224008 นายแพทย์ กอสิน  เลาหะวิสุทธิ์ 

1046214009 แพทย์หญิง กันต์ฤทัย อ่ิมอก 

1046214010 แพทย์หญิง กันธิชา  สุทธิสุวรรณ 

1196214011 นายแพทย์ กิตตินัทธ์ ชูเชื้อ 

2186214012 แพทย์หญิง กิตติมา  โพธิปัตชา 

2026214013 แพทย์หญิง กิตนิารถ  นาคเสน 

2176214014 นายแพทย์ กุลภัทร์  กลิ่นหอม 

1016214015 แพทย์หญิง เกวลิน  หลีทศรัตน์ 

2376214016 นายแพทย์ ไกรฤกษ์  ชวลิตกุล 

2196214017 แพทย์หญิง คณพร  คุณประดิษฐ์ 

2046214018 แพทย์หญิง เจนตา  อุตสาหะ 

1066214019 นายแพทย์ เจษฎา  ศรัณยพฤทธิ์ 

1066214020 นายแพทย์ เจษฎา  อัศวภาคย์ 

1196214021 นายแพทย์ เจษฎา  ศุภปีติพร 

1026214022 นายแพทย์ เฉลิมชัย  เตศิริ 

1226114023 นายแพทย์ ชญานิน  ทัปนวัชร์ 

2176214024 แพทย์หญิง ชมพูทิพย์ ศิริวรรัตน์ 

1036214025 แพทย์หญิง ชลทิพย์  บุญญาพงษ์พันธ์ 
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2176214026 แพทย์หญิง ชัชศรัณย์ อินธิสาร 

1046214027 นายแพทย์ ชาวิน  ตรีกาญจนานันท์ 

2026214028 นายแพทย์ ชินธิป  อุไรฤกษ์กุล 

1196214029 แพทย์หญิง ชุติมณฑน์ ไวยหงษ์ 

1026214030 แพทย์หญิง เชาวดี  กิตติคงวัตร 

1186114031 นายแพทย์ โชคชัย  ประจงพร 

1106214032 แพทย์หญิง ฐิตาภรณ์ ฤทธิรงค์สกุล 

1106214033 นายแพทย์ ฐิติณัฐ  ฤกษ์สุนทรี 

1106214034 แพทย์หญิง ณัฐกานต์ กองแก้ว 

1226214035 แพทย์หญิง ณัฐชยาภรณ์ จันทร์ส่อง 

2246224036 นายแพทย์ ณัฐชัย  พรวิชุลดา 

2246224037 แพทย์หญิง ณัฐณิชา  อากาศวิภาต 

1096214038 แพทย์หญิง ณัฐธยา   ช่อไม้ 

2046214039 แพทย์หญิง ณัฐธยาน์ คูสุวรรณ 

1226214040 นายแพทย์ ณัฐวัฒน์  แซ่หลี 

1096214041 นายแพทย์ ณัฐวุฒิ  ฮ้อศิริกุล 

1226214042 นายแพทย์ ณัฐวุฒิ  เฉลิมวณิชย์กุล 

2156214043 นายแพทย์ ดนัยณัฏฐ์ เจริญภาณุพงษ์ 

1106214044 แพทย์หญิง ดิฏฐาพร   ธรรมมะ 

1026214045 นายแพทย์ เดชา  แสงเลิศศิลปชัย 

2026214046 แพทย์หญิง ทฤฒมน  อ่ิมวิทยา 

1066224047 นายแพทย์ ธชย  ศรีนพรัตนกุล 

2246214048 นายแพทย์ ธนโชต ิ  กิจมีรัศมีโยธิน 

1076214049 นายแพทย์ ธนเดช  พงษ์ชมพร 

2186224050 นายแพทย์ ธนทัต  รุจิพรรณ 

1106214051 นายแพทย์ ธนพฒัน์  เอ้ือเชิดกุล 

2156214052 นายแพทย์ ธราเวช  น้อยสอาด 
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1196214053 แพทย์หญิง ธิดาภรณ์  เปล่งอุดมกิจ 

2156214054 นายแพทย์ ธีรกานต์  เจริญไชย 

1076214055 แพทย์หญิง ธีรนาฏ  ศรีฉันทะมิตร 

2156214056 นายแพทย์ ธีรวัฒน ์  ไชยรักษ์ 

1196214057 นายแพทย์ ธีระ  อินทวัฒน์ 

1106214058 นายแพทย์ นนทกรณ์ พรไพศาลสกุล 

1196214059 นายแพทย์ นฤดม  ผาติกูลรังสรรค์ 

1186214060 แพทย์หญิง นวรัตน์  แสงชาลี 

1106214061 แพทย์หญิง นาตาลี  ลินนีมัยเยอร 

1196214062 นายแพทย์ นิติ  รุ่งฟ้าแสงอรุณ 

2376214063 แพทย์หญิง นิรชา  ตันติธรรม 

2156214064 แพทย์หญิง นุสสรา  วีสูงเนิน 

1096214065 แพทย์หญิง บุษบง  อุฬารกุล 

1046214066 แพทย์หญิง เบญจมาภรณ์ สุขหมื่น 

2156214067 นายแพทย์ ปฏิภาณ  ทองศรี 

2306224068 นายแพทย์ ปณตพันธ์ เพ็ชรน้ำสิน 

1106214069 นายแพทย์ ประณิธิ  พิพัฒน์ประทานพร 

1226214070 แพทย์หญิง ประพิศ   ฉันทสุจริต 

2376124071 แพทย์หญิง ปราณต์  ณ รังษี 

2246214072 แพทย์หญิง ปริยดา  ปิยกุลมาลา 

1056124073 แพทย์หญิง ปริษฐา  ไทรงาม 

2376214074 แพทย์หญิง ปวรดา  กิจปรีชา 

1046214075 แพทย์หญิง ปาญริกัญ พิทักษ์วงศ์ 

2336224076 นายแพทย์ ปุณยวัจน์ สุพรรณพงศ์ 

1196214077 แพทย์หญิง ผาณิตา  ปานนาค 

1046214078 แพทย์หญิง พชรพร  ปรีชากุล 

1186214079 แพทย์หญิง พรปวีณ์  วงศ์วัฒนะ 
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2186214080 นายแพทย์ พฤฒิพงศ์ ปวราจารย์ 

2246214081 แพทย์หญิง พลอยไพลิน ประสานศิลป์ 

1096214082 แพทย์หญิง พัชรณิชา ด่วนเดิน 

1076214083 แพทย์หญิง พัชรี  ดิลกกุลวัฒนา 

2176214084 นายแพทย์ พารณ  ขันติโชติ 

1046214085 นายแพทย์ พิชญ์  แสงประทีปทอง 

2336224086 นายแพทย์ พิชญ  อธิการยานันท์ 

1036224087 แพทย์หญิง พิมพ์พรรณ อัศวสุรอิน 

1016214088 แพทย์หญิง พิมพ์รพี  สุธาพร 

1046214089 แพทย์หญิง พีรยา  เลิศไพศาล 

1076214090 นายแพทย์ พีระพัตร์ อภัยพงค์ 

1076214091 แพทย์หญิง พีริยา  ตรีรัตนพันธุ์ 

1226214092 นายแพทย์ ภควัต  ลิ้มสิริวัฒนกุล 

1226214093 แพทย์หญิง ภัคพิชา  ศรีสกุล 

2156214094 แพทย์หญิง ภัทรนันท์ พูลทอง 

1106214095 แพทย์หญิง ภัทรมน  วฤทธิกุล 

1076214096 แพทย์หญิง ภัทรานิษฐ์ ปึงพิพัฒน์ตระกูล 

1036214097 แพทย์หญิง ภาวดี  ชำนิเชิงค้า 

2026214098 แพทย์หญิง ภิษชา  เบญจวิญญ ู

1196214099 แพทย์หญิง ภูริสา  ทองบุตร 

1056214100 แพทย์หญิง มทินา  กุลภารัชต์ 

1036214101 แพทย์หญิง มนทารว์  มหาวงค์ 

2176224102 แพทย์หญิง มนฤญช์  อรุโณทอง 

1196214103 แพทย์หญิง มาสสุภา  ประดุจชนม์ 

2046214104 แพทย์หญิง เมธีณัฐ  อัครจรัญรัตน์ 

2246214105 นายแพทย์ ยศกร  เกียรติวรชาติ 

1196114106 แพทย์หญิง ยุพาภรณ์ จุเมือง 
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2176214107 แพทย์หญิง รัชวรรณ  เจิดเสริมอนันต์ 

2036214108 นายแพทย์ วรกันต ์  ฉัตรศิริมงคล 

1196214109 นายแพทย์ วรการ  ตีระกนก 

2026214110 นายแพทย์ วรพงษ์  สุดสงวน 

1046214111 แพทย์หญิง วรัชญา  นิ่มนวน 

1186214112 แพทย์หญิง วรางคณา เกียรติโอภาส 

1226214113 แพทย์หญิง วราภรณ์ สโมสร 

1106214114 แพทย์หญิง วริศา  เปลี่ยนประเสริฐ 

2036214115 แพทย์หญิง วริษฐา  เอกเมธีพันธ์ 

2376114116 แพทย์หญิง วฤณพร  โพธิวรรณา 

2046214117 นายแพทย์ วศิน  เพริศพรายวงศ์ 

1096214118 แพทย์หญิง วัชรีภรณ ์ แย้มกลีบ 

2246214119 แพทย์หญิง วาทินี  งามพิมลกุล 

1016214120 แพทย์หญิง วิชญาดา ระงับภัย 

1076114121 แพทย์หญิง วิชญาพร โสภณสุขสถิตย์ 

1026214122 นายแพทย์ วินัย  แทนบุญไพรัช 

1026214123 นายแพทย์ วิษณุ  ทองอุทัยศรี 

2026214124 แพทย์หญิง วิสสุตา  ประไพพร 

1066214125 แพทย์หญิง วิสาลินี   ส่งเสริม 

1186214126 นายแพทย์ วีรโรจน์   นิธิธาริยโสภณ 

2036214127 นายแพทย์ เวธน์วิทย ์ สุขแก้ว 

1016214128 แพทย์หญิง แวววด ี  วีรกิตติ 

1056114129 นายแพทย์ ศขรินทร์ แก้วยิ่งยงค์ 

1046214130 แพทย์หญิง ศิรดา  จินตนาวสันต์ 

1046214131 นายแพทย์ ศิรสิทธิ์  สถิรเจริญกุล 

2046214132 แพทย์หญิง ศิวาพร  กุสละพัชรินทร์ 

1056124133 นายแพทย์ ศุภกร  เทพบำรุง 
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1096214134 นายแพทย์ ศุภการ  อุปกรณ์ศิริการ 

1226214135 แพทย์หญิง ศุภารัตน์ สกุลพานิช 

1226214136 นายแพทย์ สรอรรถ  เลาประสพวัฒนา 

2036214137 แพทย์หญิง สริตา  ไชยเจริญ 

2196224138 แพทย์หญิง สริยา  เสือแซมเสริม 

2026214139 แพทย์หญิง สิรินันท์  สามัคคีนนท์ 

1056214140 แพทย์หญิง สิรีธร  ขุนพานิช 

2306224141 แพทย์หญิง สุกัลยา  ปริยะบำรุงชาติ 

2246214142 แพทย์หญิง สุจารี  ฉัตรรัตนวารี 

1106214143 แพทย์หญิง สุชาดา  ทองบัว 

2176214144 แพทย์หญิง สุนิษา   ทองคำฟู 

2176214145 นายแพทย์ สุพัฒน์กิจ รัตนกังวานวงศ์ 

1076214146 แพทย์หญิง สุภัทรชา มณีเพชร 

1046214147 นายแพทย์ สุรพงษ์  พงษ์สวัสดิ์ 

1056214148 แพทย์หญิง สุวนันท์  ศุภวจนะ 

1036214149 แพทย์หญิง เสาวลักษณ์ ไฝคงเงิน 

1066214150 แพทย์หญิง เสาวลักษณ์ อินจันทร์ต๊ะ 

2046214151 แพทย์หญิง โสภิดา  เจริญชัย 

1106214152 แพทย์หญิง โสมพรรณ เรือนทิพย์ 

1066214153 นายแพทย์ หริรักษ์  เกลี้ยงสะอาด 

1076214154 นายแพทย์ อภิสิทธิ์  ก.ศรีสุวรรณ 

1026214155 แพทย์หญิง อรวี  ฮวดลิ้ม 

1026214156 แพทย์หญิง อัญญา  ไอยสุวรรณ์ 

1056224157 นายแพทย์ อัฐพล  เด็นเบ็น 

1066214158 แพทย์หญิง อิชญาอร  ไชยขันธ์                           


