
 

 

 
 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๖ /  ๒๕๖๔ 

เร่ือง รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 
๒๕๖๓ ที่ผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” 

                                        -------------------------------------------- 
ตามที่ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้มีการให้แพทย์ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น               

ปีที่ ๓ ส่งผลงานการวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย ไปเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นั้น  

บัดนี้  วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอผลงานวิจัย และตรวจผลงานของแพทย์                 
ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีแพทย์ที่ได้รับ
การประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” จำนวน ๑๕๓ คน และ มีแพทย์ที่ได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ไม่ผ่าน” 
จำนวน ๔ คน โดยแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีรายชื่อ ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศ
นี้  สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรปีการสอบ ๒๕๖๔ ได ้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สภาวิทยาลัยมีมติเป็นต้นไป 
 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                                                          
(นายแพทย์ภานุวงส์  แสนสำราญใจ) 

    เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ผู้ประกาศ 

 
 



 

 

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม  ๒๕๖๓ 
ที่ผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” 

 
๑. กมลนัทธ์ ปุยทอง 
๒. กรกต  ปล้องทอง 
๓. กรีฑา  คำเนียม 
๔. กฤตวัฒน์ ภู่รุ่งฤทธิ์ 
๕. กฤษฎา  จันทะดวง 
๖. กานต์พิชชา กลีบบัวขวัญ 
๗. กีรติ  ทรัพย์สมาน 
๘. กีรติ  สวรรณยานุกิจ 
๙. กุลชา  โทณานนท์ 
๑๐. เขมนิจภรณ์ เอ้ือวิทยาศุภร 
๑๑. คณพัทธ์  เลิศไชยงค์พานิช 
๑๒. คัคนางค์ วะรงค์ 
๑๓. คุณัญญา คล้ายคลึง 
๑๔. จันทกานต์ จันทร์ฉาย 
๑๕. จันทรัตน์ วิศวชัยวัฒน์ 
๑๖. ฉัทชนัน  พรพนิต 
๑๗. ชญานิศ  โควะวินทวีวัฒน์  
๑๘. ชนกพร  ภุชงค์มาศ 
๑๙. ชนพพล  อนุรพันธ์ 
๒๐. ชนม์พิสิฐ มณฑล 
๒๑. ชลธิชา  ติ๊ดเหล็ง 
๒๒. ชลธิชา  คงนิวัฒน์ศิริ 
๒๓. ช่อชบา  เกศนรินทร์ 
๒๔. ชัยธวัช  ชื่อลือชา 
๒๕. โชคชัย  ประจงพร 
๒๖. ไชยโย  มโนคุ้น 
๒๗. ญานิศา  ตั้งนภากร 
๒๘. ฐิตาภรณ์ นาสอ้าน 
๒๙. เฑียรมณี รุมดอน 
๓๐. ณัฏฐณิกา จิณสิทธิ์ 
๓๑. ณัฐฐิติยาพรรณ นุกูลสวัสดิ์ 

๓๒. ณัฐณิชา  ขจรวิทยา 
๓๓. ณัฐพล  ทิเขียน 
๓๔. ณัฐภูม ิ  ชอบดอน 
๓๕. ณัฐรดี  ดีโชต 
๓๖. ณัฐสุดา  อนรรฆรจิต 
๓๗. ณิชกานต์ พินิจจิตรสมุทร 
๓๘. ดวงสมณญ์ ธนกิจมานะชัย 
๓๙. เตชสิทธิ์  เวสสธาดา 
๔๐. ทยากร  สามารถ 
๔๑. ทรงวุฒิ  พรมโท 
๔๒. ทองธวัช  แสงสันติ 
๔๓. ทัชมน  เลี้ยงพาณิชย์ 
๔๔. ทิพย์วรรณ ทำนา 
๔๕. ทิพานันท์ เทพคง 
๔๖. ธนกชพร เดชพรม 
๔๗. ธนพงศ์  เขตอริยกุล 
๔๘. ธนภรณ์  สถาพรธนาสิน 
๔๙. ธนภรณ์  เหมเวช 
๕๐. ธนภัทร  พนิตนันท์ 
๕๑. ธนภัทร  อยู่ยั่งยืน 
๕๒. ธนวรรณ เกตุจรัส 
๕๓. ธนวิชญ ์ จิรเดชพิทักษ์ 
๕๔. ธราธร  หร่ายเจริญ 
๕๕. ธัญวรรณ กุศลชู 
๕๖. ธัญสุดา  อรรถวิน 
๕๗. ธิดา  เนตรนพรัตน์ 
๕๘. ธิติวุฒ ิ  แสงคล้อย 
๕๙. ธียุทธ์  อยู่จงดี 
๖๐. นนทรียา หวังธนกิจ 
๖๑. นภเกต ิ  ติลกเลิศ 
๖๒. นภาภรณ์ ทองมาก 



 

 

๖๓. นันชลิต  เลิศประวัติ 
๖๔. นันธนันท์ เจ็งสืบสันต์ 
๖๕. นิรุตติ  ศรีมาคำ 
๖๖. นิลลักษมี ฉินกมลทอง 
๖๗. บดีพล  รักขพันธ์ 
๖๘. บุชกร  ชุนเฮงพันธุ์ 
๖๙. บุษกร  ษรบัณฑิต 
๗๐. ปกรณ์  รุ่งแสนทอง 
๗๑. ปภินพิทย์ แก้วนา 
๗๒. ปรเมท  ภูมิโยชน ์
๗๓. ปรวิน  อัศวปิตานนท์ 
๗๔. ประสบชัย ลิ่มธรรมรัตน์ 
๗๕. ปราณต์  ณ รังษี 
๗๖. ปริญญา  โลกโบว ์
๗๗. ปรียวัจน์ ฤทธิรัศมี 
๗๘. ปวรพล  ผาสุขมูล 
๗๙. ปัณณวัชญ์ วงษ์ธนะสิทธิ์ 
๘๐. ปาจรีย์  เวชศิลป์ 
๘๑. ปาณัสม์  โสฬสลิขิต 
๘๒. ปารณัท  พรมศิริ 
๘๓. ปิยธิดา  แก้วตะพาน 
๘๔. ปิยะกาญจน์ สมบูรณ์สิทธิ์ 
๘๕. ปุญญธัช ทุนเจริญ 
๘๖. ปุญญพัฒน์ นาวีการ 
๘๗. ปุญญพัฒน์ ชีวเสถียรชัย 
๘๘. พรปวีณ์  สุวรรณพานิช 
๘๙. พรปวีณ  ชื่นใจ 
๙๐. พฤกษ์  แดงบุบผา 
๙๑. พสิษฐ์  เนตรอาภา 
๙๒. พันธกานต์ ปัญใจแก้ว 
๙๓. พิชญ์นรี  วิทย์นลากรณ์ 
๙๔. พิทย์  จันทร์สมบูรณ์ 
๙๕. พิรญาณ์  วิเชียรสรรค ์

๙๖. พีรกานต์ สุขประสงค์ 
๙๗. พุทธินันท์ วรรธนทวาทศ 
๙๘. พุธิตา อินทราสุขพร 
๙๙. เพชรสินีย์ บุญมี 
๑๐๐. ไพรพนา วงศ์รัศมีเดือน 
๑๐๑. เฟ่ืองสิริ ต่อดำรงค์ 
๑๐๒. ภัทรพล บุญคู่ 
๑๐๓. ภาณุมาศ สุฤทธิ์ 
๑๐๔. ภานุพงศ์ เฟ่ืองฟุ้ง 
๑๐๕. ภิญญาพัชญ์ บุญศิริโรจน์ 
๑๐๖. มณีพร ถาวรเวช 
๑๐๗. มัลลิกา วิศาล 
๑๐๘. ยุพาภรณ์ จุเมือง 
๑๐๙. รวินท์ วาณิชยชาติ 
๑๑๐. รวิพล เจือใจ 
๑๑๑. รสสุคนธ์ ชูปัญญา 
๑๑๒. รัชฎา จันทะสี 
๑๑๓. รัชภรณ์ มีเงิน 
๑๑๔. รัตติยา เหลืองอำพนศักดิ์ 
๑๑๕. รัตนะ ชิมะบุตร 
๑๑๖. รินรดา เคี่ยมทองคำ 
๑๑๗. ลลิดา คงอินทร์ 
๑๑๘. วชิราภรณ ์ สตารัตน์ 
๑๑๙. วรัญญา ทิมทอง 
๑๒๐. วรันธร สัทธาธรรมรักษ์ 
๑๒๑. วฤณพร โพธิวรรณา 
๑๒๒. วศิน ปานสิริธนาโชต ิ
๑๒๓. วศินี นิรันพรพุทธา 
๑๒๔. วศินี ปล้องนิราศ 
๑๒๕. วันวิสา บัวบาน 
๑๒๖. วิพุธ เลขาชินบุตร 
๑๒๗. วิภ ู ชวาลตันพิพัทธ์ 
๑๒๘. วิราวรรณ ฉัตรเงิน 

๑๒๙. วีรภัทร วรรณสาธพ ๑๓๐. ศขรินทร์ แก้วยิ่งยงค์



 

 

๑๓๑. ศมาโรจน์ เดชาศิลปชัยกุล 
๑๓๒. ศิรประภา กิ่มยิ่งยศ 
๑๓๓. ศุภกร เทพบำรุง 
๑๓๔. ศุภพงศ์ สุขีชล 
๑๓๕. ศุภมิตร ศุภมงคลศิริ 
๑๓๖. ศุภาฐ์ภรฐ ์ เวสสะสุนทร 
๑๓๗. สรัล อินทพิบูลย์ 
๑๓๘. สิริวิมล บัวทอง 
๑๓๙. สุกัญญา เข็มทอง 
๑๔๐. สุขุมพัทธ์ ณ น่าน 
๑๔๑. สุขุมาภรณ์ วงศ์สว่าง 
๑๔๒. สุชชนา เอ่ียมจิตโสภา 

๑๔๓. สุทธิรัตน์ รัตนโรจนากุล 
๑๔๔. สุธิน ี ดีแสน 
๑๔๕. สุพิชชา ศิลปพันธุ์ 
๑๔๖. เสริมศักดิ์ โอษฐ์งาม 
๑๔๗. อรณิชา โตวิวัฒน์ 
๑๔๘. อรรถวิทย์ ปิ่นศิโรดม 
๑๔๙. อริสา ยิ้มดี 
๑๕๐. อรุณกมล พ่วงนิล 
๑๕๑. อัญชสา แถวไธสงสุข 
๑๕๒. อิศราวดี รักพวก 
๑๕๓. อิสยาห์ วสุพันธ์รจิต 

 
รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม  ๒๕๖๓ 

ที่ผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ไมผ่่าน” 
เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกำหนด 

 
๑. ศักรินทร์ รัตนวิเศษศรี 
๒. เกรียงไกร เพ็งบุญ 
๓. วิทวัส จงสุวรรณวัฒนา 
๔. ชญานิน ทัปนวัชร์ 


