
 

 

 
 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๔ /  ๒๕๖๓ 

เรื่อง รายชื่อแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม 
๒๕๖๒ ท่ีผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” 

                                        -------------------------------------------- 
ตามที่ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้มีการให้แพทย์ประจ าบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น               

ปีที่ ๓ ส่งผลงานการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย ไปเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นั้น  

บัดนี้ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้น าเสนอผลงานวิจัย และตรวจผลงานของแพทย์ประจ า
บ้าน  สาขาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีแพทย์ที่ได้รับการ
ประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” ทั้งหมดจ านวน ๑๔๖ คน โดยแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีรายชื่อ 
ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้  สามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตร                      
ปีการสอบ ๒๕๖๓ ได้ 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สภาวิทยาลัยมีมติเป็นต้นไป 
 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

                              นาวาอากาศตรีหญิง 
      (แพทยห์ญิงวราลี  อภินิเวศ) 

     เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
 ผู้ประกาศ 
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รายชื่อแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ 
ที่ผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” 

 
๑. กชกร  จ ำเริญเกตุประทีป 
๒. กนกรัตน์  บุญสัมฤทธิ์ผล 
๓. กนกอร  เทียบดอกไม้ 
๔. กฤตภำส  พัฒนพงษ์ 
๕. กฤษณำ  รัตนวงศ์ 
๖. กษิเดช  คุปตะพันธ์ 
๗. ก่อ  อุปพงษ์ 
๘. กอบกำญจน์  กุลสุจริต 
๙. กัญจน์นรี  มนตรีมนัส 
๑๐. กิตติยำ  กลิ่นสุคนธ์ 
๑๑. กีรต ิ กีรติพงศ์พันธุ์ 
๑๒. กุสุมำ  ศรีธรรมมำ 
๑๓. เกียรติชัย  พรหมคช 
๑๔. ขวัญชนก  คันธชำติ 
๑๕. ขวัญชนก  ศรีวิชัย 
๑๖. ขวัญชนก จันทรมณี 
๑๗. คงธวัช  เล็กศิริวิไล 
๑๘. คันธศักดิ ์ สนธนวณิชย์ 
๑๙. จักรพงศ ์ อำคะมำ 
๒๐. จำรุภำ  เยำวละออง 
๒๑. จิรำภรณ์  จันทร์ค ำ 
๒๒. จีรนันท์ บริบูรณ ์
๒๓. เจษฎำ  พุ่มศรีสวัสดิ์ 
๒๔. ฉัตรบดินทร์ ทองภูสวรรค์ 
๒๕. ชญำนนท์  วงศ์ลือ 
๒๖. ชนิญญำ  เขตสมุทร 
๒๗. ชนิดำ  จุ้ยคลัง 
๒๘. ชรินธร บุญยงค ์
๒๙. ซำรีมัน เจ๊ะแว 
๓๐. ฐิติมำ ประเสริฐ 

๓๑. ณปฐม ซุ้นสุวรรณ 
๓๒. ณพัชญ์ ศกุนีรัตน์ 
๓๓. ณวรำ ณ นคร 
๓๔. ณัฏฐภัทร ถำวรพัฒนพงศ์ 
๓๕. ณัฐ ชลวำนิช 
๓๖. ณัฐพงศ์ บ ำรุงจิตต์ 
๓๗. ณัฐพล ปิตะนีละบุตร 
๓๘. ณัฐพัฒน์ จันมะโน 
๓๙. ณัฐวรำ พ่วงเภตรำ 
๔๐. ณัฐวีร์ พัฒนสุขวสันต์ 
๔๑. ณัฐสุดำ ศรีมำทำ 
๔๒. ณิชกำนต์ เกกินะ 
๔๓. ณิชกำนต์ บุญยก 
๔๔. ดวงกมล รัตตะพันธุ์ 
๔๕. ดำริกำ ปั้นคณำผล 
๔๖. ไตรสุชน จงวัชรสถิตย์ 
๔๗. ธนพร จิตติพำณิชย์ 
๔๘. ธนพร ผลชำนิโก 
๔๙. ธนพัฒน์ เจริญสุข 
๕๐. ธนภัทร์  แก่นภูเขียว 
๕๑. ธนวินท์  สำครินทร์ 
๕๒. ธนัญญำ  ศักดำเดช 
๕๓. ธนัท  ทั้งไพศำล 
๕๔. ธนำกร  เจนบวรกิจ 
๕๕. ธนำภรณ์  แสงสว่ำง 
๕๖. ธิดำรัตน์  รัตนนิคม 
๕๗. ธีรำภรณ์  ฉำยำวุฒิพงศ์ 
๕๘. นท ีศรเกิด 
๕๙. นนทกำ นิพิธกุล 
๖๐. นภวรรณ สินธุวงษ ์
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๖๑. นรำวิชญ์ จันทวรรณ 
๖๒. นลัทพร เอ้ืออริยกุล 
๖๓. นันทวัฒน์ ปภินวิช 
๖๔. นิติ เกิดสิน 
๖๕. นิพนธ์ สิงห์ค ำ 
๖๖. เนติพร ถิระวรรธนำศุทธิ์ 
๖๗. บพิตร สัสสี 
๖๘. ปฐวี มงคลนำค 
๖๙. ปณิธำน ปันทะวัง 
๗๐. ปพิชญำ พิเชษฐบุญเกียรติ 
๗๑. ประภำพร ศุภธนกิจ 
๗๒. ปวริศำ ชัยสุธีกุล 
๗๓. ปัณณทัต ศิริรักษ์ 
๗๔. ปำจรีย์ ปิยจันทร์ 
๗๕. ปิยนุช โล่ห์วนชิชัย 
๗๖. ปิยวัฒน์ จริยะวัฒนำ 
๗๗. พงศกร ทองนุ่น 
๗๘. พงศกร พจนำสุคนธ์ 
๗๙. พงศ์พล วิเชียรสรรค์ 
๘๐. พรรณิกำ เทือกตำ 
๘๑. พริมำ โวหำรสุชน 
๘๒. พัณณ์ชิตำ ช ำนำญกิจวณิชย์ 
๘๓. พัณณ์ชิตำ วงศ์ธนู 
๘๔. พิชญ์ศรัณย ์เวษฎำพันธ์ุ 
๘๕. พิชญำ ปุณญนัทกร 
๘๖. พิชำภพ บ้ำนเนิน 
๘๗. พิมพ์ชนก ถิ่นสุข 
๘๘. พิมพ์ชนก ปิ่นทอง 
๘๙. พีรณัฐ ผลวิชำ 
๙๐. พุฒิวัชร ถิรโสตถินำนนท์ 
๙๑. ฟ้ำใส รัตนบุรี 
๙๒. ภรภัทร อินทรีย์ 
๙๓. ภัณฑิรำ ภูมิศำนติพงศ์ 

๙๔. ภัทรพงศ ์ผลพิสิษฐ์ 
๙๕. ภัทรำ สนหอม 
๙๖. ภำณุพงศ ์ศรีค ำภำ 
๙๗. ภำสินี พันธุสุนทร 
๙๘. มณีรัตน์ ไตรวนำธรรม 
๙๙. มนฉำน โลหะ 
๑๐๐. มำริสำ สุขบัติ 
๑๐๑. มีเกียรติ ภำวศุทธิกุล 
๑๐๒. รัดเกล้ำ วงศ์ชัยุสุริยะ 
๑๐๓. ลิปดำ วงศ์สำมิตำ 
๑๐๔. วงศกร นันท์สูงเนิน 
๑๐๕. วรำงคณำ หมั่นไร่ 
๑๐๖. วรำภรณ์ พันธ์ประสิทธิ์ 
๑๐๗. วริยำ เหมืองจำ 
๑๐๘. วฤณ พวงภู่ 
๑๐๙. วลีรัตน์ ชะอุ่มเครือ 
๑๑๐. วันเฉลิม กองโชค 
๑๑๑. วำปี มำศผล 
๑๑๒. วิชญ์พล ผกำวรรณ 
๑๑๓. วิชยะ ทัฬหกิจ 
๑๑๔. วิชุนันท์ ศรีวิไล 
๑๑๕. วิโรจน์ รุ่งทรัพย์ไพบูลย์ 
๑๑๖. วิไลวรรณ ปันฟอง 
๑๑๗. วีระวัฒน์ เธียรประธำน 
๑๑๘. วุฒิพงษ์ จันทร์โท 
๑๑๙. ศรุดำ ไม้สุพร 
๑๒๐. ศิริพงษ ์เศรษฐชำญวิทย์ 
๑๒๑. ศิริวุฒิ ศิริเดชอุดม 
๑๒๒. ศุภกร นำคใหม่ 
๑๒๓. ศุภณัฐ เกรียงไกรรัตน์ 
๑๒๔. สศิริ ดิลกธรำดล 
๑๒๕. สิทธิโชค ลีลำอมรสิน 
๑๒๖. สิรำภำ ศัลยพงษ์ 
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๑๒๗. สิรินำถ จันทร์ลำ 
๑๒๘. สิรินำถ เพ็ชรโกมล 
๑๒๙. สุคนธำ  เกื้อหนุน 
๑๓๐. สุจิณณำ หินทอง 
๑๓๑. สุชำรีย์ หิรัญศรี 
๑๓๒. สุธิสำ เผือกเดช 
๑๓๓. สุพิชญำ วิฑูรย์พนำกุล 
๑๓๔. สุภิญญำ งำมอุรุเลิศ 
๑๓๕. สุรนันต์ นิลมำลย์ 
๑๓๖. สุริศำ ลำภเอกอุดม 
๑๓๗. อธิภัทร ศิลปีโยดม 
๑๓๘. อนุกูล องอำจวำณิชย์ 
๑๓๙. อภิรดี แสนลี่ 
๑๔๐. อภิวัฒน์ ศรีสิงห์ 
๑๔๑. อัญชิษฐำ อินทรพิน 
๑๔๒. อำทิตยำ  บ ำรุงพนิชถำวร 
๑๔๓. อำนุภัทร์ ศรีเพ็ชรใส 
๑๔๔. อุมำรินทร์ ค ำพูล 
๑๔๕. เอกไพบูลย์ เชื้อทองฮัว 
๑๔๖. เอกวิทย์  อัศวศิริศิลป์ 


