
 
 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๒ /  ๒๕๖๒ 

เรื่อง รายชื่อแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม 
๒๕๖๑ ที่ผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” 

                                        -------------------------------------------- 
ตามท่ี วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้มีการให้แพทย์ประจ าบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน               

ปีท่ี ๓ ส่งผลงานการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย ไปเมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา นั้น  

บัดนี้ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้น าเสนอผลงานวิจัย และตรวจผลงานของแพทย์ประจ า
บ้าน  สาขาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว มีแพทย์ท่ีได้รับการ
ประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” ท้ังหมดจ านวน ๑๑๕ คน โดยแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ท่ีมีรายช่ือ 
ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้  สามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร                      
ปีการสอบ ๒๕๖๒ ได้ 

ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ีสภาวิทยาลัยมีมติเป็นต้นไป 
 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

                              นาวาอากาศตรีหญิง 
(แพทย์หญิงวราลี  อภินิเวศ) 

    เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ผู้ประกาศ 

 
 



              รายช่ือแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ 
            ท่ีผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” 

 
๑. นพ.ภาณุเมศวร์ หิรัญวิชญารัตน ์
๒. พญ.วรญัญา ระวังนาม 
๓. พญ.ณัฐญดา บุญชนะ 
๔. พญ.ธวัลรัตน ์ ดุรงค์ธรรม 
๕. นพ.เทวา แสนละเอียด 
๖. นพ.พงศ์ดนัย วัฒนเพญ็ไพบูลย ์
๗. พญ.เกษรา วิไลศรี 
๘. นพ.คณาฤทธิ์ พฤฒิพันธพ์ิศุทธ์ 
๙. นพ.คมสันติ วงศ์กุลพิศาล 
๑๐. นพ.นรวิชญ ์ กิจไพศาลรัตนา 
๑๑. นพ.พชรพล ผลิตวานนท์ 
๑๒. พญ.มานิตา ทดเพชร 
๑๓. พญ.ชนิกานต์ มาไพโรจน ์
๑๔. นพ.วิพุธ เล้าสุขศรี 
๑๕. พญ.ณัฐิกานต์ อรรถปรียางกูร 
๑๖. พญ.ชุติกาญจน์ ทองสุจริตกุล 
๑๗. นพ.วชิระ วงศ์ธนสารสิน 
๑๘. พญ.ช่ืนฤทัย อังกูรทัศนียรัตน ์
๑๙. พญ.คาฐาวัณฏ์ วงศ์ไชยเสรี 
๒๐. พญ.สุวิชญา สุรพรไพบูลย์ 
๒๑. พญ.ปรียารัตน ์ เอียดแก้ว 
๒๒. พญ.ภคพร ด ารงกุลชาติ 
๒๓. พญ.วิภาดา พิศพรรณ 
๒๔. พญ.นิภา  พึ่งส าราญ 
๒๕. นพ.ระวินทร ์ โนนหนองคู 
๒๖. พญ.วิจิตรา เล้ียงสว่างวงศ์ 
๒๗. นพ.กฤษฎา ชุมวณิชย์ 
๒๘. นพ.กอบชัย สัตยภิวัฒน์ 
๒๙. พญ.ปิยะธิดา หฤหรรษวาสิน 
๓๐. พญ.พรนิตา นาคสินธุ์ 
๓๑. พญ.ภาวิตา ชุมเกล้ียง 
๓๒. พญ.ลลิตา ฉลองกุลศักดิ์ 

๓๓. นพ.จิรัฐติ จารุวัฒนสุนทร 
๓๔. นพ.ไวณิก สุขมี 
๓๕. นพ.สัณฐวัฒน์ วรรณบุษปวิช 
๓๖. พญ.ปิยธิดา แกล้วกล้า 
๓๗. พญ.อารีรัตน ์ ไกรศรีวรรธนะ 
๓๘. นพ.ธนวฒัน ์ ค าภูแก้ว 
๓๙. พญ.ศิรินาถ เหิรเมฆ 
๔๐. พญ.วิภาดา ทูลภิรมย์ 
๔๑. พญ.ชิดชนก เปล่ียนศรี 
๔๒. พญ.สลิล  พงศ์พจมาน 
๔๓. พญ.นิชาภา จงถาวรสถิตย์ 
๔๔. พญ.พัชรนุช วรรณจักร์ 
๔๕. ร.อ.กิตติภูมิฐุ์ กวินโชติไพศาล 
๔๖. ร.อ.ธีร์ธวัช สถิรรัตน์ 
๔๗. พญ.ณัฏฐณิชา อดุลยธรรม 
๔๘. พญ.ผกามาศ ฮ้อถาวรพัฒน ์
๔๙. พญ.กัญญาวีร์  อนันตรัมพร 
๕๐. พญ.สุขุมาล  สุนทร 
๕๑. นพ.นิคม พันธ์พฤกษา 
๕๒. พญ.มัลลิกา บุญเนียม 
๕๓. พญ.วันดี เหลืองพูนลาภ 
๕๔. นพ.สุทธิพงส์ สุวรรณทวีมีสุข 
๕๕. นพ.พิทยุตม์ เจนสัจวรรณ์ 
๕๖. พญ.อรอินทร ์ วินทะไชย 
๕๗. พญ.วริษา ประเสริฐทรัพย์ 
๕๘. นพ.ชวินทร ์ สุเทพารักษ์ 
๕๙. นพ.วณิช รุจิคุณานันท์ 
๖๐. นพ.วนวัชร วิเชียรนพรัตน ์
๖๑. พญ.แก้ววลี แก้วนิล 
๖๒. นพ.พิรญาณ์ อุ่นช่ืน 
๖๓. พญ.ขวัญชนก เลิศสิริภัทรจิตร 
๖๔. นพ.คงพันธ ์ เหมือนมยุรฉัตร 



๖๕. พญ.ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล 
๖๖. พญ.พัสส์ชปภา ชัยสุข 
๖๗. พญ.ยิ่งลักษณ์ แสงเวหาสน์ 
๖๘. พญ.จุฑารัตน ์ นิลดี 
๖๙. พญ.ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ 
๗๐. พญ.ธีรารัตน ์  เพ็ชรประเสริฐ 
๗๑. พญ.สุภาสินี  จิตปรีดา 
๗๒. พญ.ปริญยดา ฝูงทองเจริญ 
๗๓. นพ.ณพัชร สมบัติเจริญไทย 
๗๔. พญ.น้ าทิพย ์ อิ่มวัฒนกุล 
๗๕. พญ.สาธญา บุรี 
๗๖. นพ.พลัฏฐ์ ประกอบศรีกุล 
๗๗. พญ.จุติมา แสนค าหมื่น 
๗๘. พญ.มณฑิรา พัฒสาริกรณ์ 
๗๙. พญ.กนกรัตน ์ ทัมพากร 
๘๐. พญ.ณัฏฐิณีพร ช านาญเวช 
๘๑. นพ.ชลธิศ รัตนธราธร 
๘๒. พญ.ชนิดา กิจอุดมรัตน์ 
๘๓. นพ.เชฐพล ต้ังค้าวานิช 
๘๔. พญ.ธัญธร นพเก้ารัตนมณี 
๘๕. พญ.เปมิสา ประทีปพัฒนธ ารง 
๘๖. พญ.กิตติยา ไทยธวัช 
๘๗. พญ.มัลลิกา บุญยัง 
๘๘. นพ.ณัฐพล ตรีทิพย์สถิตย์ 
๘๙. นพ.ณัฐพงษ์ เขียวค้า 
๙๐. นพ.ศราวิน ทองรอง 
๙๑. พญ.วรนิญา ศรีสุดดี 
๙๒. พญ.เลิศนภา สุมนาวดี 
๙๓. นพ.ปรีชา สุวันเตโช 
๙๔. นพ.วีรวิทย ์ เจริญพงพันธุ ์
๙๕. นพ.ทศพร กุลวงศ์อนันชัย 
๙๖. พญ.พุทธิพร แพรกสมุทร 
๙๗. พญ.ปิยะนาถ จันทรศัพท์ 
๙๘. นพ.ศุภกฤษ เจริญข า 
๙๙. พญ.ภัทราภรณ ์ ทองยงค์ 

๑๐๐. นพ.ปาวี     ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
๑๐๑.พญ.จุฬาลักษณ์ นุพอ 
๑๐๒.พญ.ณัฐฐิกานต์ มีลาภ 

     ๑๐๓.พญ.พิมพ์ไทย นามโพธิ ์
     ๑๐๔.พญ.กนกวรรณ ไชยเรศ 
     ๑๐๕.พญ.ฉัตรสุดา จันทา 
     ๑๐๖.นพ.ชิษณุสรณ์ มีพลัง 
     ๑๐๗.นพ.กฤชสิริ จีระศิริ 
     ๑๐๘.พญ.เก็จอัมพร   ศิริปักมานนท์ 
     ๑๐๙.นพ.ธนาวุฒ ิ  ทือกระโทก 
     ๑๑๐.พญ.ภัทร์นฤน  ปุณณะนิธิ 
     ๑๑๑พญ.กิตติยา  สินธนา 
     ๑๑๒.นพ.ใจประภัสส์     ว่องวัฒนโรจน ์
     ๑๑๓.พญ.ชุตินันท์  แสวงรัตน์ 
     ๑๑๔.นพ.ธณดล เศียรอินทร์ 
     ๑๑๕. ญพ .จตุพร  ตังเจริญ 
 


