
 

 

 
 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๙ /  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าป ี๒๕๖๔ 

 ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพ่ือตัดสินผลสอบเพ่ือวุฒิบัตร / 

หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความช านาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น                  

ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีมติให้มีผู้สอบผ่านเพ่ือวุฒิบัตร/ หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้

ความช านาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จ านวน ๑๕๗ คน   ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้   

 
 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

(แพทย์หญิงทิพา  ชาคร) 
ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

ผู้ประกาศ 
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วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน  
ที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

ก. แพทย์ประจ าบ้าน ผู้สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน” จ านวน ๑๔๐ คน มีรายนามดังต่อไปนี้ 
๑. แพทย์หญิงกรกต ปล้องทอง 
๒. นายแพทย์กรีฑา ค าเนียม 
๓. นายแพทย์กฤตวัฒน์ ภู่รุ่งฤทธิ์ 
๔. แพทย์หญิงกฤษฎา จันทะดวง 
๕. แพทย์หญิงกีรติ สวรรณยานุกิจ 
๖. แพทย์หญิงกุลชา โทณานนท์ 
๗. แพทย์หญิงเขมนิจภรณ์ เอ้ือวิทยาศุภร 
๘. นายแพทย์คณพัทธ์ เลิศไชยงค์พานิช 
๙. แพทย์หญิงคัคนางค์ วะรงค์ 
๑๐. แพทย์หญิงคุณัญญา คล้ายคลึง 
๑๑. แพทย์หญิงจันทกานต์ จันทร์ฉาย 
๑๒. แพทย์หญิงจันทรัตน์ วิศวชัยวัฒน ์
๑๓. แพทย์หญิงฉัทชนัน พรพนิต 
๑๔. แพทย์หญิงชญานิศ โควะวินทวีวัฒน์ 
๑๕. แพทย์หญิงชนกพร ภุชงค์มาศ 
๑๖. นายแพทย์ชนพพล อนุรพันธ์ 
๑๗. นายแพทย์ชนม์พิสิฐ มณฑล 
๑๘. แพทย์หญิงชลธิชา ติ๊ดเหล็ง 
๑๙. แพทย์หญิงชลธิชา คงนิวัฒน์ศิริ 
๒๐. นายแพทย์ชลิตพล งามเบญจวงศ์ 
๒๑. แพทย์หญิงช่อชบา เกศนรินทร์ 
๒๒. นายแพทย์ชัยธวัช ชื่อลือชา 
๒๓. นายแพทย์โชคชัย ประจงพร 
๒๔. นายแพทย์ไชยโย  มโนคุ้น 
๒๕. แพทย์หญิงญานิศา ตั้งนภากร 
๒๖. แพทย์หญิงฐิตาภรณ์ นาสอ้าน 
๒๗. แพทย์หญิงเฑียรมณี รุมดอน 
๒๘. แพทย์หญิงณัฏฐณิกา จิณสิทธิ์ 
๒๙. แพทย์หญิงณัฐฐิติยาพรรณ   นุกูลสวัสดิ์ 

๓๐. แพทย์หญิงณัฐณิชา ขจรวิทยา 
๓๑. นายแพทย์ณัฐพล ทิเขียน 
๓๒. นายแพทย์ณัฐภูมิ ชอบดอน 
๓๓. แพทย์หญิงณัฐรดี ดีโชต 
๓๔. แพทย์หญิงณัฐสุดา อนรรฆรจิต 
๓๕. แพทย์หญิงณิชกานต์ พินิจจิตรสมุทร 
๓๖. แพทย์หญิงดวงสมณญ์ ธนกิจมานะชัย 
๓๗. แพทย์หญิงดาริกา ปั้นคณาผล 
๓๘. นายแพทย์เตชสิทธิ์ เวสสธาดา 
๓๙. นายแพทย์ทยากร สามารถ 
๔๐. นายแพทย์ทรงวุฒิ พรมโท 
๔๑. นายแพทย์ทองธวัช แสงสันติ 
๔๒. แพทยห์ญิงทัชมน เลี้ยงพาณิชย์ 
๔๓. แพทย์หญิงทิพย์วรรณ ท านา 
๔๔. แพทย์หญิงทิพานันท์ เทพคง 
๔๕. แพทย์หญิงธนกชพร เดชพรม 
๔๖. นายแพทย์ธนพงศ์ เขตอริยกุล 
๔๗. แพทย์หญิงธนภรณ์ สถาพรธนาสิน 
๔๘. แพทย์หญิงธนภรณ์ เหมเวช 
๔๙. นายแพทย์ธนภัทร พนิตนันท์ 
๕๐. นายแพทย์ธนภัทร อยู่ยั่งยืน 
๕๑. แพทย์หญิงธนวรรณ เกตุจรัส 
๕๒. นายแพทย์ธนวิชญ์ จิรเดชพิทักษ์ 
๕๓. นายแพทย์ธนากร เจนบวรกิจ 
๕๔. นายแพทย์ธราธร หร่ายเจริญ 
๕๕. แพทย์หญิงธัญวรรณ กุศลชู 
๕๖. แพทย์หญิงธิดา เนตรนพรัตน์ 
๕๗. นายแพทย์ธียุทธ์ อยู่จงดี 
๕๘. แพทย์หญิงนนทรียา หวังธนกิจ 
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๕๙. นายแพทย์นภเกติ ติลกเลิศ 
๖๐. แพทย์หญิงนภาภรณ์ ทองมาก 
๖๑. นายแพทย์นิรุตติ ศรีมาค า 
๖๒. แพทย์หญิงนิลลักษมี ฉินกมลทอง 
๖๓. นายแพทย์บดีพล รักขพันธ์ 
๖๔. นายแพทย์บพิตร สัสส ี
๖๕. แพทย์หญิงบุษกร ษรบัณฑิต 
๖๖. นายแพทย์ปกรณ์ รุ่งแสนทอง 
๖๗. แพทย์หญิงปภินพิทย์ แก้วนา 
๖๘. นายแพทย์ปรเมท ภูมิโยชน ์
๖๙. นายแพทย์ปรวิน อัศวปิตานนท์ 
๗๐. นายแพทย์ปริญญา โลกโบว ์
๗๑. แพทย์หญิงปรียวัจน์ ฤทธิรัศมี 
๗๒. นายแพทย์ปวรพล ผาสุขมูล 
๗๓. นายแพทย์ปัณณวัชญ์ วงษ์ธนะสิทธิ์ 
๗๔. แพทย์หญิงปาจรีย์ เวชศิลป์ 
๗๕. นายแพทย์ปาณัสม์ โสฬสลิขิต 
๗๖. แพทย์หญิงปารณัท พรมศิริ 
๗๗. แพทย์หญิงปิยธิดา แก้วตะพาน 
๗๘. แพทย์หญิงปิยะกาญจน์ สมบูรณ์สิทธิ์ 
๗๙. นายแพทย์ปุญญธัช ทุนเจริญ 
๘๐. นายแพทย์ปุญญพัฒน์ นาวีการ 
๘๑. นายแพทย์ปุญญพัฒน์ ชีวเสถียรชัย 
๘๒. แพทย์หญิงพรปวีณ์ สุวรรณพานิช 
๘๓. แพทย์หญิงพรปวีณ ชื่นใจ 
๘๔. นายแพทย์พฤกษ์ แดงบุบผา 
๘๕. นายแพทย์พสิษฐ์ เนตรอาภา 
๘๖. นายแพทย์พันธกานต์ ปัญใจแก้ว 
๘๗. แพทย์หญิงพิชญ์นรี วิทย์นลากรณ์ 
๘๘. แพทย์หญิงพิทย์ จันทร์สมบูรณ์ 
๘๙. แพทย์หญิงพิรญาณ์ วิเชียรสรรค ์
๙๐. แพทย์หญิงพีรกานต์ สุขประสงค์ 
๙๑. นายแพทย์พุทธินันท์ วรรธนทวาทศ 
๙๒. แพทย์หญิงพุธิตา อินทราสุขพร 

๙๓. แพทย์หญิงเพชรสินีย์ บุญมี 
๙๔. แพทย์หญิงไพรพนา วงศ์รัศมีเดือน 
๙๕. แพทย์หญิงเฟ่ืองสิริ ต่อด ารง 
๙๖. นายแพทย์ภัทรพล บุญคู่ 
๙๗. แพทย์หญิงภาณุมาศ สุฤทธิ์ 
๙๘. นายแพทย์ภานุพงศ์ เฟ่ืองฟุ้ง 
๙๙. แพทย์หญิงภิญญาพัชญ์ บุญศริิโรจน์ 
๑๐๐. แพทย์หญิงมณีพร ถาวรเวช 
๑๐๑. แพทย์หญิงมัลลิกา วิศาล 
๑๐๒. แพทย์หญิงยุพาภรณ์ จุเมือง 
๑๐๓. นายแพทย์รวินท์ วาณิชยชาติ 
๑๐๔. แพทย์หญิงรสสุคนธ์ ชูปัญญา 
๑๐๕. แพทย์หญิงรัชฎา จันทะสี 
๑๐๖. แพทย์หญิงรัชภรณ์ มีเงิน 
๑๐๗. แพทย์หญิงรัตติยา เหลืองอ าพนศักดิ์ 
๑๐๘. นายแพทย์รัตนะ ชิมะบุตร 
๑๐๙. แพทย์หญิงรินรดา เคีย่มทองค า 
๑๑๐. แพทย์หญิงลลิดา คงอินทร์ 
๑๑๑. แพทย์หญิงวชิราภรณ์ สตารัตน์ 
๑๑๒. แพทย์หญิงวรัญญา ทิมทอง 
๑๑๓. แพทย์หญิงวรันธร สัทธาธรรมรักษ์ 
๑๑๔. แพทย์หญิงวฤณพร โพธิวรรณา 
๑๑๕. นายแพทย์วศิน ปานสิริธนาโชต ิ
๑๑๖. แพทย์หญิงวศินี นิรันพรพุทธา 
๑๑๗. แพทย์หญิงวศินี ปล้องนิราศ 
๑๑๘. แพทย์หญิงวันวิสา บัวบาน 
๑๑๙. นายแพทย์วิพุธ เลขาชินบุตร 
๑๒๐. แพทย์หญิงวิราวรรณ ฉัตรเงิน 
๑๒๑. นายแพทย์ศมาโรจน์ เดชาศิลปะชัยกุล 
๑๒๒. แพทย์หญิงศิรประภา กิ่มยิ่งยศ 
๑๒๓. นายแพทย์ศิริพงษ์ เศรษฐชาญวิทย์ 
๑๒๔. นายแพทย์ศุภพงศ์ สุขีชล 
๑๒๕. นายแพทย์ศุภมิตร ศุภมงคลศิริ 
๑๒๖. แพทย์หญิงศุภาฐ์ภรฐ์ เวสสะสุนทร 
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๑๒๗. แพทย์หญิงสิริวิมล บัวทอง 
๑๒๘. แพทย์หญิงสุกัญญา เข็มทอง 
๑๒๙. แพทย์หญิงสุขุมาภรณ์ วงศ์สว่าง 
๑๓๐. แพทย์หญิงสุชชนา เอ่ียมจิตโสภา 
๑๓๑. แพทย์หญิงสุทธิรัตน์ รัตนโรจนากุล 
๑๓๒. แพทย์หญิงสุธินี ดีแสน 
๑๓๓. นายแพทย์เสริมศักดิ์ โอษฐ์งาม 

๑๓๔. แพทย์หญิงอรณิชา โตวิวัฒน ์
๑๓๕. นายแพทย์อรรถวิทย์ ปิ่นศิโรดม 
๑๓๖. แพทย์หญิงอริสา ยิ้มดี 
๑๓๗. แพทย์หญิงอรุณกมล พ่วงนิล 
๑๓๘. แพทย์หญิงอัญชสา แถวไธสงสุข 
๑๓๙. แพทย์หญิงอิศราวดี รักพวก 
๑๔๐. นายแพทย์อิสยาห์ วสุพันธ์รจิต 

 
ข. แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเฉพาะสาขา ผู้สอบผ่านวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน” จ านวน ๑๗ คน มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. แพทย์หญิงกมลนัทธ์ ปุยทอง 
๒. นายแพทย์กฤตภาส พัฒนพงษ์ 
๓. แพทย์หญิงกานต์พิชชา กลีบบัวขวัญ 
๔. แพทย์หญิงกีรติ ทรัพย์สมาน 
๕. แพทย์หญิงธัญสุดา อรรถวิน 
๖. นายแพทย์ธิติวุฒิ แสงคล้อย 
๗. นายแพทย์นันชลิต เลิศประวัติ 
๘. แพทย์หญิงนันธนันท์ เจ็งสืบสันต์ 
๙. แพทย์หญิงบุชกร ชุนเฮงพันธุ์ 

๑๐. นายแพทย์ประสบชัย ลิ่มธรรมรัตน์ 
๑๑. แพทย์หญิงปราณต์ ณ รังสี 
๑๒. นายแพทย์รวิพล เจือใจ 
๑๓. นายแพทย์วิภู ชวาลตันพิพัทธ์ 
๑๔. นายแพทย์วีรภัทร วรรณสาธพ 
๑๕. นายแพทย์สรัล อินทพิบูลย์ 
๑๖. นายแพทย์สุขุมพัทธ์ ณ น่าน 
๑๗. แพทย์หญิงสุพิชชา ศิลปพันธุ์

 
 
 
 
 

 


