
 

 

 
 

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน  
ที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ก. แพทย์ประจ าบ้าน ผู้สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน” จ านวน ๑๒๕ คน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

๑.แพทย์หญิงกนกรัตน์  บุญสัมฤทธิ์ผล 
๒.แพทย์หญิงกนกอร  เทียบดอกไม้ 
๓.แพทย์หญิงกฤษณา  รัตนวงศ ์
๔.นายแพทย์กษเิดช  คุปตะพันธ์ 
๕.นายแพทย์ก่อ  อุปพงษ์ 
๖.แพทย์หญิงกอบกาญจน์ กุลสุจริต 
๗.แพทย์หญิงกัญจน์นรี มนตรีมนัส 
๘.แพทย์หญิงกิตติยา  กลิ่นสุคนธ์ 
๙.นายแพทย์กีรติ  กีรติพงศ์พันธุ์ 
๑๐.แพทย์หญิงกุสุมา  ศรีธรรมมา 
๑๑. นายแพทย์เกียรติชัย พรหมคช 
๑๒. แพทย์หญิงขวัญชนก คันธชาติ 
๑๓. แพทย์หญิงขวัญชนก ศรีวิชัย 
๑๔. นายแพทย์คงธวัช  เล็กศิริวิไล 
๑๕. นายแพทย์คันธศักดิ์ สนธนวณิชย ์
๑๖. นายแพทย์จักรพงศ์ อาคะมา 
๑๗. แพทย์หญิงจารุภา เยาวละออง 
๑๘. แพทย์หญิงจิราภรณ์ จันทร์ค า 
๑๙. แพทย์หญิงจีรนันท์ บริบูรณ ์
๒๐. นายแพทย์เจษฎา  พุ่มศรีสวัสดิ์ 
๒๑. นายแพทย์ฉัตรบดินทร์ ทองภูสวรรค์ 
๒๒. นายแพทย์ชญานนท์ วงศ์ลือ 
๒๓. แพทย์หญิงชนิญญา เขตสมุทร 

๒๔. แพทย์หญิงชนิดา  จุ้ยคลัง 
๒๕. นายแพทย์ชรินธร บุญยงค์ 
๒๖. นายแพทย์ซารีมัน เจ๊ะแว 
๒๗. แพทย์หญิงฐิติมา  ประเสริฐ 
๒๘. นายแพทย์ณปฐม  ซุ้นสุวรรณ 
๒๙. นายแพทย์ณพัชญ์ ศกุนีรัตน์ 

๓๐. แพทย์หญิงณวรา  ณ นคร 
๓๑. นายแพทย์ณัฐพัฒน์ จันมะโน 
๓๒. แพทย์หญิงณัฐวรา พ่วงเภตรา 
๓๓. แพทย์หญิงณัฐวีร์  พัฒนสุขวสันต์ 
๓๔. แพทย์หญิงณัฐสุดา ศรีมาทา 
๓๕. แพทย์หญิงณิชกานต์ บุญยก 
๓๖. แพทย์หญิงณิชกานต์ เกกินะ 
๓๗. แพทย์หญิงดวงกมล รัตตะพันธุ์ 
๓๘. นายแพทย์ไตรสุชน จงวัชรสถิตย์ 
๓๙. แพทย์หญิงธนพร  ผลชานิโก 
๔๐. แพทย์หญิงธนพร  จิตติพาณิชย์ 
๔๑. นายแพทย์ธนพัฒน์ เจริญสุข 
๔๒. นายแพทย์ธนภัทร์ แก่นภูเขียว 
๔๓. แพทย์หญิงธนัญญา ศักดาเดช 
๔๔. แพทย์หญิงธนาภรณ์ แสงสว่าง 
๔๕. แพทย์หญิงธิดารัตน์ รัตนนิคม 
๔๖. แพทย์หญิงธีราภรณ์ ฉายาวุฒิพงศ์ 



~ ๒ ~ 
 

 

๔๗. นายแพทย์นที  ศรเกิด 
๔๘. แพทย์หญิงนนทกา นิพิธกุล 
๔๙. แพทย์หญิงนภวรรณ สินธุวงษ์ 
๕๐. นายแพทย์นราวิชญ์ จันทวรรณ 
๕๑. แพทย์หญิงนลัทพร เอ้ืออริยกุล 
๕๒. นายแพทย์นันทวัฒน์ ปภินวิช 
๕๓. นายแพทย์นิติ  เกิดสิน 
๕๔. แพทย์หญิงเนติพร ถิระวรรธนาศุทธิ์  
๕๕. นายแพทย์ปฐวี  มงคลนาค 
๕๖. นายแพทย์ปณิธาน ปันทะวัง 
๕๗. แพทย์หญิงประภาพร ศุภธนกิจ 
๕๘. แพทย์หญิงปวริศา ชัยสุธีกุล 
๕๙. นายแพทย์ปัณณทัต ศิริรักษ์ 
๖๐. แพทย์หญิงปาจรีย์ ปิยจันทร์ 
๖๑. แพทย์หญิงปิยนุช  โล่ห์วนิชชัย 
๖๒. นายแพทย์พงศกร พจนาสุคนธ์ 
๖๓. นายแพทย์พงศกร ทองนุ่น 
๖๔. นายแพทย์พงศ์พล วิเชียรสรรค ์
๖๕. แพทย์หญิงพรรณิกา เทือกตา 
๖๖. แพทย์หญิงพัณณ์ชิตา ช านาญกิจวณิชย์ 
๖๗. แพทย์หญิงพิชาภพ บ้านเนิน 
๖๘. แพทย์หญิงพิมพ์ชนก ปิ่นทอง 
๖๙. แพทย์หญิงพิมพ์ชนก ถิ่นสุข 
๗๐. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวิชา 
๗๑. นายแพทย์พุฒิวัชร ถิรโสตถินานนท์ 
๗๒. แพทย์หญิงฟ้าใส  รัตนบุรี 
๗๓. แพทย์หญิงภรภัทร อินทรีย์ 
๗๔. แพทย์หญิงภัณฑิรา ภูมิศานติพงศ์ 
๗๕. แพทย์หญิงภัทรา  สนหอม 
๗๖. นายแพทย์ภาณุพงศ์ ศรีค าภา 
๗๗. แพทย์หญิงภาสินี  พันธุสุนทร 
๗๘. แพทย์หญิงมณีรัตน์ ใช้เจริญ 
๗๙. แพทย์หญิงมนฉาน โลหะ 
๘๐. แพทย์หญิงมาริสา สุขบัติ 

๘๑. นายแพทย์มีเกียรติ ภาวศุทธิกุล 
๘๒. นายแพทย์ระวินทร์ โนนหนองคู 
๘๓. แพทย์หญิงลิปดา  วงศ์สามิตา 
๘๔. แพทย์หญิงวรางคณา หมั่นไร่ 
๘๕. แพทย์หญิงวราภรณ์ พันธ์ประสิทธิ์ 
๘๖. แพทย์หญิงวริยา  เหมืองจา 
๘๗. แพทย์หญิงวฤณ  พวงภู่ 
๘๘. แพทย์หญิงวลีรัตน์ ชะอุ่มเครือ 
๘๙. นายแพทย์วันเฉลิม กองโชค 
๙๐. นายแพทย์วาปี  มาศผล 
๙๑. นายแพทย์วิชญ์พล ผกาวรรณ 
๙๒. นายแพทย์วิชยะ  ทัฬหกิจ 
๙๓. แพทย์หญิงวิชุนันท์ ศรีวิไล 
๙๔. นายแพทย์วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย์ 
๙๕. แพทย์หญิงวิไลวรรณ ปันฟอง 
๙๖. นายแพทย์วีระวัฒน์ เธียรประธาน 
๙๗. นายแพทย์วุฒิพงษ์ จันทร์โท 
๙๘. แพทย์หญิงศรุดา  ไม้สุพร      
๙๙. นายแพทย์ศิริวุฒิ  ศิริเดชอุดม 
๑๐๐.นายแพทย์ศุภกร  นาคใหม่ 
๑๐๑.นายแพทย์ศุภณัฐ เกรียงไกรรัตน์ 
๑๐๒.แพทย์หญิงสศิริ  ดิลกธราดล 
๑๐๓.นายแพทย์สิทธิโชค ลีลาอมรสิน 
๑๐๔.แพทย์หญิงสิราภา ศัลยพงษ์ 
๑๐๕.แพทย์หญิงสิรินาถ จันทร์ลา 
๑๐๖.แพทย์หญิงสิรินาถ เพ็ชรโกมล 
๑๐๗.แพทย์หญิงสุคนธา เกื้อหนุน 
๑๐๘.แพทย์หญิงสุจิณณา หินทอง 
๑๐๙.แพทย์หญิงสุชารีย์ หิรัญศรี 
๑๑๐.แพทย์หญิงสุธิสา  เผือกเดช 
๑๑๑.แพทย์หญิงสุพิชญา วิฑูรย์พนากุล 
๑๑๒.แพทย์หญิงสุภาสินี   จิตปรีดา 
๑๑๓.แพทย์หญิงสุภิญญา งามอุรุเลิศ 
๑๑๔.นายแพทย์สุรนันต์ นิลมาลย์ 



~ ๓ ~ 
 

 

๑๑๕.แพทย์หญิงสุริศา  ลาภเอกอุดม 
๑๑๖.นายแพทย์อธิภัทร ศิลปีโยดม 
๑๑๗.นายแพทย์อนุกูล  องอาจวาณิชย์ 
๑๑๘.นายแพทย์อภิวัฒน์ ศรีสิงห์ 
๑๑๙.แพทย์หญิงอัญชิษฐา อินทรพิน 
๑๒๐.แพทย์หญิงอาทิตยา บ ารุงพนชิถาวร 

๑๒๑.นายแพทย์อานุภัทร์ ศรีเพ็ชรใส 
๑๒๒.แพทย์หญิงอารีรัตน์ ไกรศรีวรรธนะ 
๑๒๓.แพทย์หญิงอุมารินทร์ ค าพูล 
๑๒๔.นายแพทย์เอกไพบูลย์ เชื้อทองฮัว 
๑๒๕.นายแพทย์เอกวิทย์ อัศวศิริศิลป์ 

 
 
ข. แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเฉพาะสาขา ผู้สอบผ่านวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน” จ านวน ๑๘ คน มีรายนามดังต่อไปนี้ 
๑. แพทย์หญิงกชกร  จ าเริญเกตุประทีป 
๒. แพทย์หญิงขวัญชนก จันทรมณี 
๓. นายแพทย์ณัฏฐภัทร ถาวรพัฒนพงศ์ 
๔. นายแพทย์ณัฐ  ชลวานิช 
๕. นายแพทย์ณัฐพงศ์ บ ารุงจิตต์ 
๖. นายแพทย์ธนวินท์ สาครินทร์ 
๗. นายแพทย์ธนัท  ทั้งไพศาล 
๘. นายแพทย์นิพนธ์  สิงห์ค า 
๙. แพทย์หญิงปพิชญา พิเชษฐบุญเกียรติ 

๑๐. นายแพทย์ปิยวัฒน์ จริยะวัฒนา 
๑๑. แพทย์หญิงพริมา  โวหารสุชน 
๑๒. แพทย์หญิงพัณณ์ชิตา วงศ์ธนู 
๑๓. แพทย์หญิงพิชญ์ศรัณย์ เวษฎาพันธุ์ 
๑๔. แพทย์หญิงพิชญา  ปุณญนันทกร 
๑๕. นายแพทย์ภัทรพงศ์ ผลพิสิษฐ์ 
๑๖. แพทย์หญิงรัดเกล้า วงศ์ชัยสุริยะ 
๑๗. นายแพทย์วงศกร  นันท์สูงเนิน 
๑๘. แพทย์หญิงอภิรดี  แสนลี่ 

 
ค. แพทย์ผู้สอบผ่าน หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน” จ านวน ๕ คน มีรายนามดังต่อไปนี้ 
๑. นายแพทย์ณัฐ    ไกรโรจนานันท์ 
๒. นายแพทย์ยศวีร์   วงศ์เจริญ 
๓. นายแพทยว์ันชาติ  น าประเสริฐชัย 
๔. นายแพทยว์ันปรีดี   ตันเสนีย์ 
๕. พลตรีคเชนทร์    ปิ่นสุวรรณ 

 
 
 
 

 


