
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๑/ ๒๕๖๓  

เรื่องการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
 
      อ้างจากประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่๙/๒๕๖๒เรื่องการรับวุฒิบัตรหรือ
เกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่๓/๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้ 
      เนื่องด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจัดให้มีพิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์
ฉุกเฉิน ครั้งที่๓/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร    เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดังนี้ 
 
๑. แพทย ์๑๔๘  ท่าน เข้ารว่มพิธี  มีรายชื่อ  ดังต่อไปนี้ 
๑.แพทย์หญิง  อภิญญา กิ่งนาคม                      ๒.นายแพทย์ ธวัชชัย ลีลาวิทยานนท์                     
๓.นายแพทย์  กฤตานน ทัฬหกุล                      ๔.แพทย์หญิง  ณัฐยา พรมวัง                       
๕.แพทย์หญิง  ชารียา  ธเนศานนท ์                   ๖.นายแพทย์ ณัชพล สินว์สุวรรณ 
๗.แพทย์หญิง  อรชพรรนฐ์ สมฤาแสน                  ๘.แพทย์หญิง  พมิลพร กมลศร ี          
๙.นายแพทย์   ณหทัย จงประสิทธิ์กุล                    ๑๐.นายแพทย์  สุขสันต์ ค านวณศิลป ์

๑๑.แพทย์หญิง  เปรียบดาว เพชรรัตน์                    ๑๒.แพทย์หญิง  รัตน์กมล เรืองใสส่อง 
๑๓.แพทย์หญิง  ขวัญศิร ินราจีนรณ                   ๑๔.แพทย์หญิง  กันต์กนก ปิยะธรรม 

๑๕.นายแพทย์  ประยุกต์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา             ๑๖.แพทย์หญิง   ไปรยา กานตานนท์ 
๑๗.แพทย์หญิง  ภรภัทร ฉมิประเสริฐ                      ๑๘.นายแพทย์   ศิวัชญ์ ต้อยมาเมือง 
๑๙.แพทย์หญิง  ดุษฎี ชีวินกฤตย์กุล                        ๒๐.แพทย์หญิง   จุฑามาศ พันธุยศยรรยง 
๒๑.แพทย์หญิง  รสกร คล้ายอ่างทอง                       ๒๒.นายแพทย์  นวัสน ์หิรัณย์จิรากร 
๒๓.นายแพทย์  เกษม สุนันท์ศิริกูล                         ๒๔.แพทย์หญิง   รัตติกร แจม่จันทร ์

๒๕.แพทย์หญิง  พทันียา บตุรอ่อน                           ๒๖.นายแพทย์   พีรวิชญ์ จีรทีปตานนท์ 
๒๗.นายแพทย์  ชาญชัย  การุณย์คติมา                   ๒๘.แพทยห์ญิง    ณญาวดี กวีนัฏธยานนท์ 
๒๙.แพทย์หญิง  ปิยฉัตร ศศิภัทรพงศ์                       ๓๐.แพทย์หญิง    สามิตรี ออ่นละมัย 

๓๑.แพทย์หญิง  รวีวรรณ ธเนศพลกุล                       ๓๒.แพทย์หญิง    ชิตินทร บุญสุขจิตเสร ี
๓๓.แพทย์หญิง  ปภาวดี แจ้งสุทธิวรวัฒน ์              ๓๔.แพทยห์ญิง    อรฉัตร ศิลานุวัฒน์  
๓๕.แพทย์หญิง จุฑามาศ  สุภาพจน์                     ๓๖.นายแพทย์   ภัทรพล อินบรรเลง 



 
 

 

๓๗.นายแพทย์ กานต์     สุทธาพานิช                     ๓๘.นายแพทย์  ถาม์พร  ทองพรรณ 
๓๙.แพทย์หญิง รชยา      องัคพินิจ                          ๔๐.แพทยห์ญิง  จิราภา    ทองผิว 
๔๑.แพทย์หญิง พาขวัญ  ปิตานุเคราะห ์                  ๔๒.แพทยห์ญิง วันดี เหลืองพูนลาภ 
๔๓.แพทย์หญิง ปรียารัตน์ เอียดแก้ว                         ๔๔.นายแพทย ์สุทธิพงส์ สุวรรณทวีมีสุข 
๔๕.นายแพทย์ รัฐพล จันทรสม                      ๔๖.แพทย์หญิง ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ 
๔๗.แพทย์หญิง พุทธิพร แพรกสมุทร                ๔๘.นายแพทย์ ทศพร กุลวงศ์อนันชัย 
๔๙.แพทย์หญิง เก็จอัมพร ศิริปักมานนท์            ๕๐.แพทย์หญิง ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ  
๕๑.นายแพทย์ กฤชสิริ จีระศิริ                       ๕๒. แพทย์หญิง คาฐาวัณฏ์ วงศ์ไชยเสรี 
๕๓.แพทย์หญิง วิภาดา พิศพรรณ                    ๕๔.แพทย์หญิง ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ 
๕๕.นายแพทย์ กฤษฎา ชุมวณิชย์                    ๕๖.แพทย์หญิง สุวิชญา สุรพรไพบูลย์ 
๕๗.นายแพทย์ กอบชัย สัตยภิวัฒน์                  ๕๘.แพทย์หญิง ขวัญชนก เลิศสิริภัทรจิตร 
๕๙.นายแพทย์ คงพันธ์  เหมือนมยุรฉัตร            ๖๐.แพทย์หญิง นิชาภา จงถาวรสถิต 
๖๑.นายแพทย์ พิรญาณ์ อุ่นชื่น                       ๖๒.นายแพทย์ กิตติภูมิฐ์ กวินโชติไพศาล  
๖๓.แพทย์หญิง ณัฏฐณิชา อดุลยธรรม               ๖๔.แพทย์หญิง กัญญาวีร์ อนันตรัมพร 
๖๕.แพทย์หญิง ภาวิตา ชุมเกลี้ยง                    ๖๖.แพทย์หญิง สาธญา บุรี 
๖๗.แพทย์หญิง ผกามาศ ฮ้อถาวรพัฒน์               ๖๘.นายแพทย์ เทนซิน ทอเเซม 
๖๙.นายแพทย์ วิพุธ เล้าสุขศรี                        ๗๐.แพทย์หญิง สลิล เฉลยคาม 
๗๑.แพทย์หญิง น้ าทิพย์ อิ่มวัฒนกุล                  ๗๒.แพทย์หญิง ฉัตรสุดา จันทา 
๗๓.แพทย์หญิง เก็จอัมพร ศิริปักมานนท์             ๗๔.แพทย์หญิง ภัทร์นฤน ปุณณะนิธิ 
๗๕.แพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ นุพอ                     ๗๖.นายแพทย์ ทศพร กุลวงศ์อนันชัย 
๗๗.แพทย์หญิง มัลลิกา บุญยัง                       ๗๘.แพทย์หญิง กิตติยา ไทยธวัช 
๗๙.แพทย์หญิง พุทธิพร แพรกสมุทร                ๘๐.แพทย์หญิง ยิ่งลักษณ์ แสงเวหาสน์ 
๘๑.แพทย์หญิง วรินญา ศรีสุดดี                     ๘๒.นายแพทย์ เอกชัย เชิงชุมพิทักษ์ 
๘๓.นายแพทย์ นัฐพงษ์  บุญภิละ                    ๘๔.นายแพทย์ ณพัชร สมบัติเจริญไทย 
๘๕.แพทย์หญิง จตุพร ตังเจริญ                      ๘๖.แพทย์หญิง ชุตินันท์ แสวงรัตน์ 
๘๗.นายแพทย์ ณัฐพงษ์ เขียวค้า                     ๘๘.นายแพทย์ ณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา 
๘๙.แพทย์หญิง กนกวรรณ ไชยเรศ                  ๙๐.แพทย์หญิง ภัทราภรณ์ ทองยงค์ 
๙๑.แพทย์หญิง อรอินทร์ วินทะไชย                 ๙๒.นายแพทย์ ณัฐพล  ตรีทิพย์สถิต                  
๙๓.นายแพทย์ วัลลภา ไตรคุณากรวงศ์              ๙๔.นายแพทย์ เชฐพล ตั้งค้าวานิช                    



 
 

 

๙๕.แพทย์หญิง จุติมา แสนค าหมื่น                  ๙๖.นายแพทย์ กรกฎ มณีโชติ 
๙๗.นายแพทย์ ธนวัฒน์ ค าภูแก้ว                    ๙๘.แพทย์หญิง ปริญยดา ฝูงทองเจริญ 
๙๙.แพทย์หญิง ชุติกาญจน์ ทองสุจริตกุล           ๑๐๐.นายแพทย์ ชิษณุสรณ์ มีพลัง 
๑๐๑.แพทย์หญิง พัชรนุช วรรณจักร                ๑๐๒.แพทย์หญิง อภิญญา เสาวลักษณ์สกุล 
๑๐๓.แพทย์หญิง วิภาดา ทูลภิรมย์                   ๑๐๔.แพทย์หญิง ธัญธร นพเก้ารัตนมณี 
๑๐๕.แพทย์หญิง พัชรนุช วรรณจักร                 ๑๐๖.แพทย์หญิง ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล 
๑๐๗.แพทย์หญิง จุฑารัตน์ นิลดี                      ๑๐๘.แพทย์หญิง พัสส์ชปภา ชัยสุข 
๑๐๙.แพทย์หญิง ชนิกานต์ มาไพโรจน์                ๑๑๐.นายแพทย์ พชรพล ผลิตวานนท์ 
๑๑๑.แพทย์หญิง ธนัญชนก  นวลนาค                ๑๑๒.แพทย์หญิง สุขุมาล สุนทร 
๑๑๓.นายแพทย์ ภูดิศ บัวประเสริฐ                   ๑๑๔.แพทย์หญิง ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล 
๑๑๕.แพทย์หญิง ยุวลักษณ์ บุตรศรี                   ๑๑๖.นายแพทย์ วณิช รุจิคุณานันท์ 
๑๑๗.นายแพทย์ ชวินทร์ สุเทพารักษ์                  ๑๑๘.แพทย์หญิง ณัฏฐิณีพร  ช านาญเวช 
๑๑๙.แพทย์หญิง กรุณา โฆษวิฑิตกุล                  ๑๒๐.แพทย์หญิง แก้ววลี แก้วนิล 
๑๒๑.นายแพทย์ วนวัชร วิเชียรนพรัตน์                ๑๒๒.แพทย์หญิง ณัฐฐิกานต์ มีลาภ 
๑๒๓.นายแพทย์ ชัชวาลย์  เอื้อจารุพร                ๑๒๔.นายแพทย์ จิรายุ จันทนาโกเมษ 
๑๒๕.แพทย์หญิง ก่องกาญจน์ สุดสวาท               ๑๒๖.แพทย์หญิง กรกนก สิทธิชัย บอส 
๑๒๗.นายแพทย์ ภาณุเมศวร์ หิรัญวิชญารัตน์         ๑๒๘.นายแพทย์ คณาฤทธิ์ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ 
๑๒๙.แพทย์หญิง ภคพร ด ารงกุลชาติ                  ๑๓๐.แพทย์หญิง เกษรา วิไลศรี 
๑๓๑.แพทย์หญิง กิตติยา สินธนา                      ๑๓๒.นายแพทย์ นิคม พันธ์พฤกษา 
๑๓๓.นายแพทย์ พงศ์ดนัย วัฒนเพ็ญไพบูลย์          ๑๓๔.แพทย์หญิง มัลลิกา บุญเนียม 
๑๓๕.แพทย์หญิง ณัฐญดา บุญชนะ                    ๑๓๖.นายแพทย์ วุฒิพงศ์ พูลเพิ่ม 
๑๓๗.แพทย์หญิง เปมิสา   ประทีปพัฒนธ ารง         ๑๓๘.แพทย์หญิง วรัญญา ระวังนาม 
๑๓๙.แพทย์หญิง ศิรินาถ เหิรเมฆ                      ๑๔๐.แพทย์หญิง ปิยธิดา แกล้วกล้า 
๑๔๑.แพทย์หญิง ชิดชนก เปลี่ยนศรี                   ๑๔๒.นายแพทย์ วุฒิพงศ์ พูลเพิ่ม 
๑๔๓.นายแพทย์ จิ รัฐติ จารุวัฒนสุนทร                ๑๔๔.แพทย์หญิง ลลิตา ฉลองกุลศักดิ์ 
๑๔๕.นายแพทย์ ไวณิก สุขมี                           ๑๔๖.นายแพทย์ สัคคินทร์ ปังฉิม 
๑๔๗.นายแพทย์ ธณดล เศียรอินทร์                   ๑๔๘.นายแพทย์ ธีร์ธวัช สถิรรัตน์ 
 
 



 
 

 

๒.การติดต่อรับชุดครุย  แพทย์ทั้ง ๑๔๘ ท่าน สามารถติดต่อรับชุดครุย ได้ที่ร้าน ครุยนิชา เบอร์โทร 
087-687-5887 (คุณกิ๊บ), เบอร์ร้าน 02-7187350 ที่อยู่ รามค าแหง 55 บางกะปิ  กทม.10250 สามารถรับชุดที่
ร้านได้ด้วยตนเอง หรือให้ทางร้านจัดส่ง(โดยเสียค่าใช้จ่ายการจัดส่งเอง)  แพทย์ล าดับที่ ๑ - ๔๑ สามารถติดต่อรับ
ชุดครุยกับทางร้านได้ตั้งแต่วันประกาศ และแพทย์ตั้งแต่ล าดับที่ ๔๒ - ๑๔๘ สามารถติดต่อรับชุดครุยที่ร้านได ้
ตั้งแต่วันที่  ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถ้าทา่นใดไมส่ะดวกให้มารับในงานวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-
๑๐.๐๐ น. โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ๒๐๐ บาท (ช าระในวันงาน) 
 

๓.สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ-ชุดครุย ,วุฒิบัตรและเกียรติบัตรสมาชิกวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง

ประเทศไทย ของแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด 

๔ ใบ) ,คูปองอาหารส าหรับ ๒ ท่านในวันพิธีและรูปภาพ ๑ ชุด จัดส่งทางไปรษณียจ์ากทีอ่ยู่ในระบบ

ลงทะเบียน ภายใน ๙๐ วันหลังวันพิธี ประกอบด้วย 

   ๔.๑ รูปรับวฒุิบัตร (บนเวที)  ขนาด ๑๐ x ๑๒ นิ้ว    ๑ รูป 

             ๔.๒ รูปเด่ียว (Portrait)       ขนาด ๑๐ x ๑๒ นิ้ว    ๑ รูป 

             ๔.๓ รูปถ่ายหมู่                ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว     ๑ รูป 

             ๔.๔ CD ไฟล์ดเฉพาะรูปรับวุฒบิัตร (บนเวท)ี      ๑ แผ่น (๑ ไฟล์ด) 

             หากต้องการภาพ หรือ file เพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ติดต่อได้ที่ซุ้มถ่ายภาพ) ทางร้านจะจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทเฟิส์ทดิจิตอลแลบจ ากัด เบอร์โทร 02-671-4446 
๔.การแต่งกาย 

 ชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพผูกเนคไท (ไม่สวมสูท) กางเกงสแลคสีด าและ รองเท้าหุ้มส้นสดี า 
 หญิง สวมชุดกระโปรงแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีด า (ก่อนเข้าห้องพิธี แนะน าให้เก็บผมด้านขวา หรือรวบ

ผมให้เรียบร้อย เพื่อให้เห็นใบหน้าได้ชัดเจนเมื่อถ่ายภาพ)  ไม่ควรน าสัมภาระเข้าในห้องพิธี ขอให้ฝากไว้
กับญาติ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉนิไม่มีจุดบริการรับฝากของส าหรับผู้เข้ารับวุฒิบัตร 

 ผู้ติดตาม/ครอบครัว สามารถเข้าร่วมพิธีได้ โดยได้จัดที่นั่งไว้รับรอง (นั่งได้ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐น.) 
 


