
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๙/ ๒๕๖๒ 

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.แพทย์หญิง  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 ี
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความช านาญเฉพาะ
ทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ ป ี ๒๕๖๐และ ปี ๒๕๖๑ (ตรวจสอบรายช่ือได้ในประกาศคณะกรรมการบริหาร 
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที ่ ๑/๒๕๖๑ ว่าด้วย รายละเอียดการสมัครสมาชิก สิทธปิระโยชน์สมาชิก 
และรายชื่อสมาชิกของวฉท.หรือในwebsite ของแพทยสภา : tmc.or.th) 
๓.การลงทะเบียน 
ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม- ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เท่านั้น(**ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ถ้าลงทะเบียน
ช้ากว่า วันที่๑๕ 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 ไฟล์ดเฉพาะรปูรับวุฒิบัตร (บนเวท)ี      ๑ แผ่น (๑ ไฟล์ด) 

             หากต้องการภาพ หรือ file เพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (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 สามารถรับชุดที่ร้านได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ ถ้า
ท่านใดไม่สะดวกให้มารับในงานวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ๒๐๐ 
บาท (ช าระในวันงาน) 


