
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๙/ ๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) 

เรื่องการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
 
      ขอยกเลิกประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๓/๒๕๖๒ และ ๖/๒๕๖๒ เรื่องการ
รับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่๓/๒๕๖๒ และใช้ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งประเทศไทยที่๙/๒๕๖๒เรื่องการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่ ๓/๒๕๖๓แทน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     จัดให้มีพิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน  ครั้งที่๓/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่  ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๓ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร    
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น.มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. แพทย ์๔๑ ท่าน เข้าร่วมพิธี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม ่ 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 ์
    โดยทั้ง ๔๑ ท่าน สามารถติดต่อรับชุดครุย ได้ที่รา้น ครุยนิชา เบอร์โทร 087-687-5887 (คุณกิ๊บ), เบอร์
ร้าน 02-7187350 ที่อยู่ รามค าแหง 55 บางกะปิ  กทม.10250 สามารถรับชุดที่ร้านได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ถ้าท่านใดไม่สะดวกให้มารับในงานวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. โดยมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ๒๐๐ บาท (ช าระในวันงาน) 
 
๒.ผู้ที่สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมพิธ ี
  ๒.๑ แพทยผ์ู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความช านาญ
เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี ๒๕๖๐และ ป ี๒๕๖๑ (ตรวจสอบรายช่ือได้ในประกาศคณะกรรมการบริหาร 
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที ่ ๑/๒๕๖๑ ว่าด้วย รายละเอียดการสมัครสมาชิก สิทธปิระโยชน์สมาชิก 
และรายชื่อสมาชิกของวฉท.หรือในwebsite ของแพทยสภา : tmc.or.th) 
  ๒.๒ แพทยผ์ู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีสถานะความรู้ความช านาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ดัง
รายช่ือต่อไปนี้ 

1 พญ. กนกรัตน ์ ทัมพากร 

2 พญ. ชนิดา กิจอุดมรัตน์ 

3 นพ. ธนวัฒน์ ค าภูแก้ว 

4 พญ. นิชาภา จงถาวรสถิตย์ 

5 พญ. ปิยธิดา แกล้วกล้า 

6 พญ. ภัทร์นฤน ปุณณะนิธิ 

7 นพ. วณิช รุจิคุณานันท ์

8 พญ. ศิรินาถ เหิรเมฆ 

9 นพ. กิตติภูมิฐ์ กวินโชติไพศาล 

10 พญ. ชิดชนก เปลี่ยนศร ี

11 พญ. ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน ์

12 นพ. ณัฐพงษ ์ เขียวค้า 

13 พญ. เปมิสา ประทีปพัฒนธ ารง 



 
 

 

14 นพ. พิรญาณ ์ อุ่นช่ืน 

15 พญ. ภาวิตา ชุมเกลี้ยง 

16 พญ. เลิศนภา สุมนาวดี 

17 พญ. ขวัญชนก เลิศสิริภัทรจิตร 

18 นพ. คณาฤทธิ ์ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ 

19 นพ. ชวินทร ์ สุเทพารักษ ์

20 นพ. ณพัชร สมบัติเจริญไทย 

21 พญ. ปิยะนาถ จันทรศัพท ์

22 พญ. มัลลิกา บุญเนียม 

23 พญ. วรินญา ศรีสุดด ี

24 พญ. ธัญธร นพเก้ารัตนมณ ี

25 พญ. กนกวรรณ ไชยเรศ 

26 พญ. เกษรา วิไลศร ี

27 พญ. ณัฐิกานต ์ อรรถปรียางกูร 

28 พญ. ปรียารัตน ์ เอียดแก้ว 

29 นพ. ปาวี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 

30 พญ. พรนิตา นาคสินธุ ์

31 นพ. วีรวิทย์ เจริญพงพันธุ ์

32 พญ. จุฬาลักษณ ์ นุพอ 

33 พญ. ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ 

34 นพ. ธนาวุฒิ ทือกระโทก 

35 พญ. ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ 

36 นพ. นรวิชญ์ กิจไพศาลรัตนา 

37 พญ. พิมพ์ไทย นามโพธิ์ 

38 พญ. วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ 

39 นพ. สัณฐวัฒน ์ วรรณบุษปวิช 

40 พญ. เก็จอัมพร ศิริปักมานนท ์

41 พญ. จุติมา แสนค าหมื่น 

42 นพ. เชฐพล ตั้งค้าวานิช 



 
 

 

43 พญ. ณัฐฐิกานต์ มีลาภ 

44 นพ. ธณดล เศียรอินทร ์

45 พญ. ธวัลรัตน ์ ดุรงค์ธรรม 

46 พญ. ปริญยดา ฝูงทองเจริญ 

47 พญ. วิภาดา ทูลภิรมย ์

48 นพ. กฤชสิร ิ จีระศิร ิ

49 พญ. แก้ววล ี แก้วนิล 

50 นพ. จิรัฐต ิ จารุวัฒนสุนทร 

51 นพ. ทศพร กุลวงศ์อนันชัย 

52 พญ. วริษา ประเสริฐทรัพย์ 

53 พญ. วิภาดา พิศพรรณ 

54 พญ. สาธญา บุร ี

55 นพ. ใจประภัสส ์ ว่องวัฒนโรจน์ 

56 พญ. ชนิกานต์ มาไพโรจน์ 

57 นพ. ณัฐพล ตรีทิพย์สถิตย์ 

58 พญ. พัชรนุช วรรณจักร ์

59 นพ. วชิระ วงศ์ธนสารสิน 

60 นพ. สุทธิพงส์ สุวรรณทวีมีสขุ 

61 พญ. จตุพร ตังเจริญ 

62 พญ. จุฑารัตน ์ นิลด ี

63 พญ. ฉัตรสุดา จันทา 

64 นพ. พลัฏฐ ์ ประกอบศรีกุล 

65 นพ. พิทยุตม ์ เจนสัจวรรณ ์

66 พญ. พุทธิพร แพรกสมุทร 

67 พญ. ภคพร ด ารงกุลชาติ 

68 นพ. ภาณุเมศวร ์ หิรัญวิชญารัตน์ 

69 นพ. กฤษฎา ชุมวณิชย์ 

70 นพ. กอบชัย สัตยภิวัฒน์ 

71 พญ. ณัฐญดา บุญชนะ 



 
 

 

72 นพ. เทวา แสนละเอียด 

73 พญ. มัลลิกา บุญยัง 

74 พญ. มานิตา ทดเพชร 

75 นพ. ศราวิน ทองรอง 

76 พญ. กัญญาวีร ์ อนันตรัมพร 

77 พญ. ชุติกาญจน ์ ทองสุจริตกุล 

78 พญ. ณัฏฐณิชา อดุลยธรรม 

79 พญ. ณัฏฐิณีพร ช านาญเวช 

80 พญ. ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล 

81 พญ. น้ าทิพย ์ อิ่มวัฒนกุล 

82 พญ. ปิยะธิดา หฤหรรษวาสิน 

83 นพ. พชรพล ผลิตวานนท์ 

84 พญ. ลลิตา ฉลองกุลศักดิ ์

85 พญ. กิตติยา สินธนา 

86 นพ. คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร 

87 นพ. คมสันต ิ วงศ์กุลพิศาล 

88 นพ. ชลธิศ รัตนธราธร 

89 นพ. นิคม พันธ์พฤกษา 

90 พญ. มณฑิรา พัฒสาริกรณ ์

91 พญ. อรอินทร ์ วินทะไชย 

92 นพ. ธีร์ธวัช สถิรรัตน ์

93 นพ. ปรีชา สุวันเตโช 

94 พญ. ผกามาศ ฮ้อถาวรพัฒน์ 

95 พญ. วรัญญา ระวังนาม 

96 พญ. สุขุมาล สุนทร 

97 พญ. สุวิชญา สุรพรไพบูลย ์

98 พญ. นิภา พึ่งส าราญ 

99 นพ. พงศ์ดนัย วัฒนเพ็ญไพบูลย ์

100 พญ. ภัทราภรณ์ ทองยงค์ 



 
 

 

101 พญ. ยิ่งลักษณ ์ แสงเวหาสน์ 

102 นพ. วนวัชร วิเชียรนพรัตน์ 

103 พญ. วันดี เหลืองพูนลาภ 

104 นพ. ไวณิก สุขม ี

105 พญ. สลิล พงศ์พจมาน 

106 พญ. กิตติยา ไทยธวัช 

107 พญ. คาฐาวัณฏ์ วงศ์ไชยเสรี 

108 นพ. ชิษณุสรณ ์ มีพลัง 

109 พญ. ชุตินันท ์ แสวงรัตน์ 

110 พญ. พัสส์ชปภา ชัยสุข 

111 นพ. วิพุธ เล้าสุขศร ี

112 นพ. ศุภกฤษ เจริญข า 

 113 นพ. ภวินท์ ฟู่เจริญ 

114 นพ. อิทธาวุธ งามพสุธาดล 

115 พญ. จุฬณ ี สังเกตชน 
 
๓.การลงทะเบียน 
ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เท่านั้น(**ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ถ้าลงทะเบียน
ช้ากว่า วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครบถ้วน สามารถหา
ข้อมูล ผ่านทาง www.tceps.org หรือ www.tcep.or.th หรือ facebook วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งประเทศไทย-วฉท.@RTCEP 
๔.ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท ***ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนและขอคืนเงินหากยกเลิกการเข้า
ร่วมพิธี โอนเงินเข้าบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 142-0-25853-2  
กรุณาโอนเงินด้วยจุดทศนิยม 2 หลักเป็นเลขว. 2 ตัวท้าย หลังจากที่ลงทะเบียนและโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย

แล้ว  จะประกาศรายช่ือให้ทราบ ทาง website หลังจากวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ และส าหรับผูท้ี่ไม่ต้องการ

ชุดครุยรับเงินคืน ๑,๐๐๐ บาท หลังคืนชุดครุยที่ วฉท.เรียบร้อยแล้ว  ใบเสร็จค่าลงทะเบียนรับได้ที่หน้างาน  

๕.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 ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม (ติดต่อได้ที่ซุ้มถ่ายภาพ) ทางร้านจะจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทเฟิส์ทดิจิตอลแลบจ ากัด เบอร์โทร 02-671-4446 
๖.การแต่งกาย 

 ชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพผูกเนคไท (ไม่สวมสูท) กางเกงสแลคสีด าและ รองเท้าหุ้มส้นสีด 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.) 
๗.การติดต่อรับชุดครุย ได้ที่ร้าน ครุยนิชา เบอร์โทร 087-687-5887 (คุณกิ๊บ), เบอร์ร้าน 02-7187350 ที่อยู่ 
รามค าแหง 55 บางกะปิ  กทม.10250 สามารถรับชุดที่ร้านไดด้้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ ถ้า
ท่านใดไม่สะดวกให้มารับในงานวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ๒๐๐ 
บาท (ช าระในวันงาน) 


