
 

 

 
 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๑ /  ๒๕๖๔ 

เร่ือง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ                 
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รอบที่ ๒ ปีการสอบ ๒๕๖๔ 

สอบวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพ่ือตัดสินผลสอบ

ภาคทฤษฎีเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รอบที่ ๒ ประจำปีการสอบ ๒๕๖๓                       

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีมติให้                   

มีผู้สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๕๒ คน                           

ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้   

 
 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 

 
(นายแพทย์ภานุวงส์  แสนสำราญใจ) 

เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ผู้ประกาศ 



 

 

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

รอบท่ี ๒ ปีการสอบ ๒๕๖๔ 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 1056122001 แพทย์หญิง กมลนัทธ์ ปุยทอง 

2 1036112002 แพทย์หญิง กรกต ปล้องทอง 

3 2196112003 นายแพทย์ กรีฑา คำเนียม 

4 1056022004 นายแพทย์ กฤตภาส พัฒนพงษ์ 

5 1096112005 นายแพทย์ กฤตวัฒน์ ภู่รุ่งฤทธิ์ 

6 2156112006 แพทย์หญิง กฤษฎา จันทะดวง 

7 1066122007 แพทย์หญิง กานต์พิชชา กลีบบัวขวัญ 

8 1056122008 แพทย์หญิง กีรติ ทรัพย์สมาน 

9 2186112009 แพทย์หญิง กีรติ สวรรณยานุกิจ 

10 1066112010 แพทย์หญิง กุลชา โทณานนท์ 

11 1196112011 นายแพทย์ เกรียงไกร เพ็งบุญ 

12 2246112013 แพทย์หญิง เขมนิจภรณ์ เอ้ือวิทยาศุภร 

13 1026112014 นายแพทย์ คณพัทธ์ เลิศไชยงค์พานิช 

14 2046112015 แพทย์หญิง คัคนางค์ วะรงค์ 

15 1226012016 แพทย์หญิง คุณัญญา คล้ายคลึง 

16 1016112017 แพทย์หญิง จันทกานต์ จันทร์ฉาย 

17 1076112018 แพทย์หญิง จันทรัตน์ วิศวชัยวัฒน์ 

18 1096112019 แพทย์หญิง ฉัทชนัน พรพนิต 

19 1046112020 แพทย์หญิง ชญานิศ โควะวินทวีวัฒน์ 

20 1016112021 แพทย์หญิง ชนกพร ภุชงค์มาศ 

21 2176012022 นายแพทย์ ชนพพล อนุรพันธ์ 

22 1046112023 นายแพทย์ ชนม์พิสิฐ มณฑล 

23 2026112024 แพทย์หญิง ชลธิชา ติ๊ดเหล็ง 

24 2046112025 แพทย์หญิง ชลธิชา คงนิวัฒน์ศิริ 

25 1026112026 แพทย์หญิง ช่อชบา เกศนรินทร์ 

26 1046112027 นายแพทย์ ชัยธวัช ชื่อลือชา 



 

 

27 2156112029 นายแพทย์ ไชยโย มโนคุ้น 

28 2026112030 แพทย์หญิง ญานิศา ตั้งนภากร 

29 1066112031 แพทย์หญิง ฐิตาภรณ์ นาสอ้าน 

30 2186112032 แพทย์หญิง เฑียรมณี รุมดอน 

31 1226012033 แพทย์หญิง ณัฏฐณิกา จิณสิทธิ์ 

32 1076112034 แพทย์หญิง ณัฐฐิติยาพรรณ นุกูลสวัสดิ์ 

33 1186112035 แพทย์หญิง ณัฐณิชา ขจรวิทยา 

34 1036112036 นายแพทย์ ณัฐพล ทิเขียน 

35 1196112037 นายแพทย์ ณัฐภูมิ ชอบดอน 

36 1106112038 แพทย์หญิง ณัฐรดี ดีโชต 

37 1186112039 แพทย์หญิง ณัฐสุดา อนรรฆรจิต 

38 2046112040 แพทย์หญิง ณิชกานต์ พินิจจิตรสมุทร 

39 2246112041 แพทย์หญิง ดวงสมณญ์  ธนกิจมานะชัย 

40 1026112042 นายแพทย์ เตชสิทธิ์ เวสสธาดา 

41 2246112043 นายแพทย์ ทยากร สามารถ 

42 1066112044 นายแพทย์ ทรงวุฒิ พรมโท 

43 2246112045 นายแพทย์ ทองธวัช แสงสันติ 

44 2176112046 แพทย์หญิง ทัชมน เลี้ยงพาณิชย์ 

45 2156112047 แพทย์หญิง ทิพย์วรรณ ทำนา 

46 1046112048 แพทย์หญิง ทิพานันท์ เทพคง 

47 1076112049 แพทย์หญิง ธนกชพร เดชพรม 

48 2176012050 นายแพทย์ ธนพงศ์ เขตอริยกุล 

49 1046112051 แพทย์หญิง ธนภรณ์ สถาพรธนาสิน 

50 1056112052 แพทย์หญิง ธนภรณ์ เหมเวช 

51 1046112053 นายแพทย์ ธนภัทร พนิตนันท์ 

52 2036012054 นายแพทย์ ธนภัทร อยู่ยั่งยืน 

53 1026012055 แพทย์หญิง ธนวรรณ เกตุจรัส 

54 2026112056 นายแพทย์ ธนวิชญ ์ จิรเดชพิทักษ์ 

55 1106112057 นายแพทย์ ธราธร หร่ายเจริญ 



 

 

56 2026112058 แพทย์หญิง ธัญวรรณ กุศลชู 

57 2336122059 แพทย์หญิง ธัญสุดา อรรถวิน 

58 2306012060 แพทย์หญิง ธิดา เนตรนพรัตน์ 

59 1066122061 นายแพทย์ ธิติวุฒ ิ แสงคล้อย 

60 1196112062 นายแพทย์ ธียุทธ์ อยู่จงดี 

61 2046112063 แพทย์หญิง นนทรียา หวังธนกิจ 

62 1226112064 นายแพทย์ นภเกต ิ ติลกเลิศ 

63 1056012065 แพทย์หญิง นภาภรณ์ ทองมาก 

64 1066122066 นายแพทย์ นันชลิต เลิศประวัติ 

65 1036122067 แพทย์หญิง นันธนันท์ เจ็งสืบสันต์ 

66 1066112068 นายแพทย์ นิรุตติ ศรีมาคำ 

67 1056112069 แพทย์หญิง นิลลักษมี ฉินกมลทอง 

68 2376012070 นายแพทย์ บดีพล รักขพันธ์ 

69 2166122071 แพทย์หญิง บุชกร ชุนเฮงพันธุ์ 

70 2026112072 แพทย์หญิง บุษกร ษรบัณฑิต 

71 1016112073 นายแพทย์ ปกรณ์ รุ่งแสนทอง 

72 2156112074 แพทย์หญิง ปภินพิทย์ แก้วนา 

73 1066012075 นายแพทย์ ปรเมท  ภูมิโยชน ์

74 1046112076 นายแพทย์ ปรวิน อัศวปิตานนท์ 

75 2306122077 นายแพทย์ ประสบชัย ลิ่มธรรมรัตน์ 

76 1076112078 นายแพทย์ ปริญญา โลกโบว ์

77 2046112080 แพทย์หญิง ปรียวัจน์ ฤทธิรัศมี 

78 1186112081 นายแพทย์ ปวรพล ผาสุขมูล 

79 1106112082 นายแพทย์ ปัณณวัชญ์ วงษ์ธนะสิทธิ์ 

80 1196112083 แพทย์หญิง ปาจรีย์ เวชศิลป์ 

81 2306112084 นายแพทย์ ปาณัสม์ โสฬสลิขิต 

82 2156112085 แพทย์หญิง ปารณัท พรมศิริ 

83 2246112086 แพทย์หญิง ปิยธิดา แก้วตะพาน 

84 2176012087 แพทย์หญิง ปิยะกาญจน์ สมบูรณ์สิทธิ์ 



 

 

85 2026012088 นายแพทย์ ปุญญธัช ทุนเจริญ 

86 2026112089 นายแพทย์ ปุญญพัฒน์ นาวีการ 

87 2376112090 นายแพทย์ ปุญญพัฒน์ ชีวเสถียรชัย 

88 1226112091 แพทย์หญิง พรปวีณ์ สุวรรณพานิช 

89 2176112092 แพทย์หญิง พรปวีณ ชื่นใจ 

90 1036112093 นายแพทย์ พฤกษ์ แดงบุบผา 

91 1046112094 นายแพทย์ พสิษฐ์ เนตรอาภา 

92 1016112095 นายแพทย์ พันธกานต์ ปัญใจแก้ว 

93 1046112096 แพทย์หญิง พิชญ์นรี วิทย์นลากรณ์ 

94 1106112097 นายแพทย์ พิทย์ จันทร์สมบูรณ์ 

95 1046112098 แพทย์หญิง พิรญาณ์ วิเชียรสรรค ์

96 1196112099 แพทย์หญิง พีรกานต์ สุขประสงค์ 

97 2036012100 นายแพทย์ พุทธินันท์ วรรธนทวาทศ 

98 1106112101 แพทย์หญิง พุธิตา อินทราสุขพร 

99 1016012102 แพทย์หญิง เพชรสินีย์ บุญมี 

100 2156112103 แพทย์หญิง ไพรพนา วงศ์รัศมีเดือน 

101 1046112104 แพทย์หญิง เฟ่ืองสิริ ต่อดำรงค์ 

102 1096112105 นายแพทย์ ภัทรพล บุญคู่ 

103 1036112106 แพทย์หญิง ภาณุมาศ สุฤทธิ์ 

104 1096112107 นายแพทย์ ภานุพงศ์ เฟ่ืองฟุ้ง 

105 1196112108 แพทย์หญิง ภิญญาพัชญ์ บุญศิริโรจน์ 

106 1026112109 แพทย์หญิง มณีพร ถาวรเวช 

107 1046112110 แพทย์หญิง มัลลิกา วิศาล 

108 2156112112 นายแพทย์ รวินท์ วาณิชยชาติ 

109 2336122113 นายแพทย์ รวิพล เจือใจ 

110 1026112114 แพทย์หญิง รสสุคนธ์ ชูปัญญา 

111 2156112115 แพทย์หญิง รัชฎา จันทะสี 

112 2186112116 แพทย์หญิง รัชภรณ์ มีเงิน 

113 1106112117 แพทย์หญิง รัตติยา เหลืองอำพนศักดิ์ 



 

 

114 1196012118 นายแพทย์ รัตนะ ชิมะบุตร 

115 1076112119 แพทย์หญิง รินรดา เคี่ยมทองคำ 

116 1106112120 แพทย์หญิง ลลิดา คงอินทร์ 

117 2036112121 แพทย์หญิง วชิราภรณ ์ สตารัตน์ 

118 1196112122 นายแพทย์ วรวีร์ ฺ ชูรุจิพร 

119 1096112123 แพทย์หญิง วรัญญา ทิมทอง 

120 1106112124 แพทย์หญิง วรันธร สัทธาธรรมรักษ์ 

121 1016112126 นายแพทย์ วศิน ปานสิริธนาโชต ิ

122 1186112127 แพทย์หญิง วศินี นิรันพรพุทธา 

123 2186012128 แพทย์หญิง วศินี ปล้องนิราศ 

124 1106112129 แพทย์หญิง วันวิสา บัวบาน 

125 1226112130 นายแพทย์ วิทวัส จงสุวรรณวัฒนา 

126 1026112131 นายแพทย์ วิพุธ เลขาชินบุตร 

127 2176122132 นายแพทย์ วิภ ู ชวาลตันพิพัทธ์ 

128 2036112133 แพทย์หญิง วิราวรรณ ฉัตรเงิน 

129 2176122134 นายแพทย์ วีรภัทร วรรณสาธพ 

130 2026112135 นายแพทย์ ศมาโรจน์ เดชาศิลปชัยกุล 

131 1196112136 นายแพทย์ ศักรินทร์ รัตนวิเศษศรี 

132 1076112137 แพทย์หญิง ศิรประภา กิ่มยื่งยศ 

133 1106112138 นายแพทย์ ศุภพงศ์ สุขีชล 

134 1226112139 นายแพทย์ ศุภมิตร ศุภมงคลศิริ 

135 1106112140 แพทย์หญิง ศุภาฐ์ภรฐ ์ เวสสะสุนทร 

136 2196122141 นายแพทย์ สรัล อินทพิบูลย์ 

137 1106112142 แพทย์หญิง สิริวิมล บัวทอง 

138 1066012143 แพทย์หญิง สุกัญญา เข็มทอง 

139 1036122144 นายแพทย์ สุขุมพัทธ์ ณ น่าน 

140 1076112145 แพทย์หญิง สุขุมาภรณ์ วงศ์สว่าง 

141 2176012146 แพทย์หญิง สุชชนา เอ่ียมจิตโสภา 

142 2046112147 แพทย์หญิง สุทธิรัตน์ รัตนโรจนากุล 



 

 

143 1096112148 แพทย์หญิง สุธิน ี ดีแสน 

144 2246122149 แพทย์หญิง สุพิชชา ศิลปพันธุ์ 

145 1026112150 นายแพทย์ เสริมศักดิ์ โอษฐ์งาม 

146 1196012151 แพทย์หญิง อรณิชา โตวิวัฒน ์

147 1046112152 นายแพทย์ อรรถวิทย์ ปิ่นศิโรดม 

148 1056112153 แพทย์หญิง อริสา ยิ้มด ี

149 1046112154 แพทย์หญิง อรุณกมล พ่วงนิล 

150 2246112155 แพทย์หญิง อัญชสา แถวไธสงสุข 

151 1026112156 แพทย์หญิง อิศราวดี รักพวก 

152 1026112157 นายแพทย์ อิสยาห์ วสุพันธ์รจิต 

 

 

 

 


