ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ที่ ๙ / ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจาปี ๒๕๖๕
ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลสอบเพื่อวุฒิบัตร /
หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชานาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจาปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น
ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีมติให้มีผู้สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร/ หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้
ความชานาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จานวน ๑๕๒ คน ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพา ชาคร)
ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ผู้ประกาศ

~๒~
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน
ที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจาปี ๒๕๖๕
ก. แพทย์ประจาบ้าน ผู้สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน” จานวน ๑๓๖ คน มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. แพทย์หญิงกนกอร
ทองจันทร์แก้ว
๓๐. นายแพทย์ฐิติณัฐ
ฤกษ์สุนทรี
๒. แพทย์หญิงกมลชนก
ภูโอบ
๓๑. แพทย์หญิงณัฐกานต์
กองแก้ว
๓. แพทย์หญิงกมลวรรณ
แดงประเสริฐ
๓๒. แพทย์หญิงณัฐธยา
ช่อไม้
๔. แพทย์หญิงกรแก้ว
เตียวตระกูล
๓๓. แพทย์หญิงณัฐธยาน์
คูสุวรรณ
๕. แพทย์หญิงกรวีร์
ขจรวัฒนากุล
๓๔. นายแพทย์ณัฐวัฒน์
แซ่หลี
๖. นายแพทย์กฤษณะ
ท้วมจุ้ย
๓๕. นายแพทย์ณัฐวุฒิ
ฮ้อศิริกุล
๗. แพทย์หญิงกลั่นแก้ว
กลั่นนุรักษ์
๓๖. นายแพทย์ณัฐวุฒิ
เฉลิมวณิชย์กุล
๘. แพทย์หญิงกันต์ฤทัย
อิ่มอก
๓๗. นายแพทย์ดนัยณัฏฐ์
เจริญภาณุพงษ์
๙. แพทย์หญิงกันธิชา
สุทธิสุวรรณ
๓๘. แพทย์หญิงดิฏฐาพร
ธรรมมะ
๑๐. นายแพทย์กิตตินัทธ์
ชูเชื้อ
๓๙. นายแพทย์เดชา
แสงเลิศศิลปชัย
๑๑. แพทย์หญิงกิตติมา
โพธิปัตชา
๔๐. แพทย์หญิงทฤฒมน
อิ่มวิทยา
๑๒. แพทย์หญิงกิตินารถ
นาคเสน
๔๑. นายแพทย์ธนโชติ
กิจมีรัศมีโยธิน
๑๓. นายแพทย์กุลภัทร์
กลิ่นหอม
๔๒. นายแพทย์ธนเดช
พงษ์ชมพร
๑๔. นายแพทย์เกรียงไกร
เพ็งบุญ
๔๓. นายแพทย์ธนพัฒน์
เอื้อเชิดกุล
๑๕. แพทย์หญิงเกวลิน
หลีทศรัตน์
๔๔. นายแพทย์ธราเวช
น้อยสอาด
๑๖. นายแพทย์ไกรฤกษ์
ชวลิตกุล
๔๕. แพทย์หญิงธิดาภรณ์
เปล่งอุดมกิจ
๑๗. แพทย์หญิงเจนตา
อุตสาหะ
๔๖. นายแพทย์ธีรกานต์
เจริญไชย
๑๘. นายแพทย์เจษฎา
ศรัณยพฤทธิ์
๔๗. แพทย์หญิงธีรนาฏ
ศรีฉันทะมิตร
๑๙. นายแพทย์เจษฎา
อัศวภาคย์
๔๘. นายแพทย์ธีรวัฒน์
ไชยรักษ์
๒๐. นายแพทย์เจษฎา
ศุภปีติพร
๔๙. นายแพทย์ธีระ
อินทวัฒน์
๒๑. นายแพทย์เฉลิมชัย
เตศิริ
๕๐. นายแพทย์นนทกรณ์
พรไพศาลสกุล
๒๒. แพทย์หญิงชมพูทิพย์
ศิริวรรัตน์
๕๑. นายแพทย์นฤดม
ผาติกูลรังสรรค์
๒๓. แพทย์หญิงชลทิพย์
บุญญาพงษ์พันธ์
๕๒. แพทย์หญิงนวรัตน์
แสงชาลี
๒๔. แพทย์หญิงชัชศรัณย์
อินธิสาร
๕๓. แพทย์หญิงนาตาลี
ลินนีมัยเยอร
๒๕. นายแพทย์ชาวิน
ตรีกาญจนานันท์
๕๔. แพทย์หญิงนิรชา
ตันติธรรม
๒๖. นายแพทย์ชินธิป
อุไรฤกษ์กุล
๕๕. แพทย์หญิงนุสสรา
วีสูงเนิน
๒๗. แพทย์หญิงชุติมณฑน์
ไวยหงษ์
๕๖. แพทย์หญิงบุษบง
อุฬารกุล
๒๘. แพทย์หญิงเชาวดี
กิตติคงวัตร
๕๗. แพทย์หญิงเบญจมาภรณ์
สุขหมื่น
๒๙. แพทย์หญิงฐิตาภรณ์
ฤทธิรงค์สกุล
๕๘. นายแพทย์ปฏิภาณ
ทองศรี

~๓~
๕๙. นายแพทย์ประณิธิ
๖๐. แพทย์หญิงประพิศ
๖๑. แพทย์หญิงปริยดา
๖๒. แพทย์หญิงปวรดา
๖๓. แพทย์หญิงปาญริกัญ
๖๔. แพทย์หญิงผาณิตา
๖๕. แพทย์หญิงพชรพร
๖๖. แพทย์หญิงพรปวีณ์
๖๗. นายแพทย์พฤฒิพงศ์
๖๘. แพทย์หญิงพลอยไพลิน
๖๙. แพทย์หญิงพัชรณิชา
๗๐. แพทย์หญิงพัชรี
๗๑. นายแพทย์พารณ
๗๒. นายแพทย์พิชญ์
๗๓. แพทย์หญิงพิมพ์รพี
๗๔. แพทย์หญิงพีรยา
๗๕. นายแพทย์พีระพัตร์
๗๖. แพทย์หญิงพีริยา
๗๗. นายแพทย์ภควัต
๗๘. แพทย์หญิงภัคพิชา
๗๙. แพทย์หญิงภัทรนันท์
๘๐. แพทย์หญิงภัทรมน
๘๑. แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์
๘๒. แพทย์หญิงภาวดี
๘๓. แพทย์หญิงภิษชา
๘๔. แพทย์หญิงภูริสา
๘๕. แพทย์หญิงมทินา
๘๖. แพทย์หญิงมนทารว์
๘๗. แพทย์หญิงมาสสุภา
๘๘. แพทย์หญิงเมธีณัฐ
๘๙. นายแพทย์ยศกร
๙๐. แพทย์หญิงรัชวรรณ
๙๑. นายแพทย์วรกันต์
๙๒. นายแพทย์วรการ

พิพัฒน์ประทานพร
ฉันทสุจริต
ปิยกุลมาลา
มณีอ่อน
พิทักษ์วงศ์
ปานนาค
ปรีชากุล
วงศ์วัฒนะ
ปวราจารย์
ประสานศิลป์
ด่วนเดิน
ดิลกกุลวัฒนา
ขันติโชติ
แสงประทีปทอง
สุธาพร
เลิศไพศาล
อภัยพงค์
ตรีรัตนพันธุ์
ลิ้มสิริวัฒนกุล
ศรีสกุล
พูลทอง
วฤทธิกุล
ปึงพิพัฒน์ตระกูล
ชานิเชิงค้า
เบญจวิญญู
ทองบุตร
กุลภารัชต์
มหาวงค์
ประดุจชนม์
อัครจรัญรัตน์
เกียรติวรชาติ
เจิดเสริมอนันต์
ฉัตรศิริมงคล
ตีระกนก

๙๓. นายแพทย์วรพงษ์
๙๔. นายแพทย์วรวีร์
๙๕. แพทย์หญิงวรัชญา
๙๖. แพทย์หญิงวรางคณา
๙๗. แพทย์หญิงวราภรณ์
๙๘. แพทย์หญิงวริศา
๙๙. แพทย์หญิงวริษฐา
๑๐๐. นายแพทย์วศิน
๑๐๑. แพทย์หญิงวัชรีภรณ์
๑๐๒. แพทย์หญิงวาทินี
๑๐๓. แพทย์หญิงวิชญาดา
๑๐๔. แพทย์หญิงวิชญาพร
๑๐๕. นายแพทย์วิทวัส
๑๐๖. นายแพทย์วินัย
๑๐๗. นายแพทย์วิษณุ
๑๐๘. แพทย์หญิงวิสสุตา
๑๐๙. แพทย์หญิงวิสาลินี
๑๑๐. นายแพทย์วีรโรจน์
๑๑๑. นายแพทย์เวธน์วิทย์
๑๑๒. แพทย์หญิงแวววดี
๑๑๓. นายแพทย์ศขรินทร์
๑๑๔. นายแพทย์ศักรินทร์
๑๑๕. แพทย์หญิงศิรดา
๑๑๖. นายแพทย์ศิรสิทธิ์
๑๑๗. แพทย์หญิงศิวาพร
๑๑๘. นายแพทย์ศุภการ
๑๑๙. แพทย์หญิงศุภารัตน์
๑๒๐. แพทย์หญิงสริตา
๑๒๑. แพทย์หญิงสิรินันท์
๑๒๒. แพทย์หญิงสิรีธร
๑๒๓. แพทย์หญิงสุจารี
๑๒๔. แพทย์หญิงสุชาดา
๑๒๕. แพทย์หญิงสุนิษา
๑๒๖. นายแพทย์สุพัฒน์กิจ

สุดสงวน
ชูรุจิพร
นิ่มนวน
เกียรติโอภาส
สโมสร
เปลี่ยนประเสริฐ
เอกเมธีพันธ์
เพริศพรายวงศ์
แย้มกลีบ
งามพิมลกุล
ระงับภัย
โสภณสุขสถิต
จงสุวรรณวัฒนา
แทนบุญไพรัช
ทองอุทัยศรี
ประไพพร
ส่งเสริม
นิธิธาริยโสภณ
สุขแก้ว
วีรกิตติ
แก้วยิ่งยงค์
รัตนวิเศษศรี
จินตนาวสันต์
สถิรเจริญกุล
กุสละพัชรินทร์
อุปกรณ์ศิริการ
สกุลพานิช
ไชยเจริญ
สามัคคีนนท์
ขุนพานิช
ฉัตรรัตนวารี
ทองบัว
ทองคาฟู
รัตนกังวานวงศ์

~๔~
๑๒๗. แพทย์หญิงสุภัทรชา
๑๒๘. แพทย์หญิงสุวนันท์
๑๒๙. นายแพทย์สุรพงษ์
๑๓๐. แพทย์หญิงเสาวลักษณ์
๑๓๑. แพทย์หญิงโสมพรรณ

มณีเพชร
ศุภวจนะ
พงษ์สวัสดิ์
ไฝคงเงิน
เรือนทิพย์

๑๓๒. นายแพทย์หริรักษ์
๑๓๓. นายแพทย์อภิสิทธิ์
๑๓๔. แพทย์หญิงอรวี
๑๓๕. แพทย์หญิงอัญญา
๑๓๖. แพทย์หญิงอิชญาอร

เกลี้ยงสะอาด
ก.ศรีสุวรรณ
ฮวดลิ้ม
ไอยสุวรรณ์
ไชยขันธ์

ข. แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเฉพาะสาขา ผู้สอบผ่านวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน” จานวน ๑๖ คน มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. นายแพทย์กอสิน
เลาหะวิสุทธิ์
๙. นายแพทย์ปุณยวัจน์
สุพรรณพงศ์
๒. แพทย์หญิงคณพร
คุณประดิษฐ์
๑๐. นายแพทย์พิชญ
อธิการยานันท์
๓. นายแพทย์ณัฐชัย
พรวิชุลดา
๑๑. แพทย์หญิงพิมพ์พรรณ
อัศวสุรอิน
๔. แพทย์หญิงณัฐณิชา
อากาศวิภาต
๑๒. แพทย์หญิงมนฤญช์
อรุโณทอง
๕. นายแพทย์ธชย
ศรีนพรัตนกุล
๑๓. นายแพทย์ศุภกร
เทพบารุง
๖. นายแพทย์ธนทัต
รุจิพรรณ
๑๔. แพทย์หญิงสริยา
เสือแซมเสริม
๗. นายแพทย์ปณตพันธ์
เพ็ชรน้าสิน
๑๕. แพทย์หญิงสุกัลยา
ปริยะบารุงชาติ
๑๖. นายแพทย์อัฐพล
เด็นเบ็น
๘. แพทย์หญิงปริษฐา
ไทรงาม

