
  

  

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) 

เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

      
 

ด้วยพระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ             

พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ ก าหนดให้ผู้ได้รับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรเทียบเท่าสาขาฉุกเฉินการแพทย์ มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค

ศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ โดยต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ก าหนด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการออกใบอนุญาตประกอบ

โรคศิลปะให้กับผู้ขอขึ้นทะเบียนและเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านสามารถ 
มีประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ส าหรับประกอบการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
ได้อย่างต่อเนื่อง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอประกาศการรับสมัครและจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) 

และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ซึ่งการจัดสอบครั้งนี้ จะเป็นการจัดสอบครั้งสุดท้าย ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากองค์กรที่ อศป.รับรอง ทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่  

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 (๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   

จากองค์กรการศึกษาท่ี อศป.รับรอง 

 (๒) ผู้ก าลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

จากองค์กรการศึกษาที่ อศป.รับรอง ตามรายชื่อที่องค์กรการศึกษาแจ้งต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 ๒. ระเบียบการรับสมัครและช าระเงิน  

 (๑) รับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต ์: 

http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/ 

 (๒) ช าระเงินค่าสมัครสอบ  ภาคทฤษฎี (MCQ) ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

            ภาคปฏิบัติ (OSCE) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
       ส าหรับผู้ ได้สมัครและช าระเงินแล้ว  สามารถเข้าสอบได้โดยไม่ต้องท าการสมัครใหม่  
(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี) 

 (๓) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้

ทางเว็บไซต์ : http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/ 



 ๒  
 ๓. ก าหนดวันจัดสอบ 

 (๑) การสอบภาคทฤษฎี (MCQ) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ (สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
 (๒) การสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ๔. ขั้นตอนการสมัครสอบและช าระเงิน 

 (๑) ท าการสมัครสอบหน้าเว็บไซต์ : http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/ 

 (๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบ ตามที่ก าหนด 

 (๓) พิมพ์ใบช าระเงินและน าไปช าระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ก าหนดในใบช าระเงิน 

 (๔) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะท าการส่งใบเสร็จรับเงิน ไปให้ทาง e-mail ของท่าน 

หลังการช าระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย หากไม่ได้รับ กรุณาแจ้งกลับมาทาง E-mail : Wilasinee.a@niems.go.th  

พร้อมแนบใบช าระเงินของธนาคารกรุงไทย 

 (๕) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ทางเว็บไซต์ : 

http://register.niems.go.th /NIEMS_EDU/ 

 หมายเหตุ : การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้ท าการช าระเงินเป็นที่เรียบร้อย 
  

 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์

ของสถาบันฯ ขอให้ผู้สมัครติดตามข้อมูล update ได้ทาง เว็บไซต์ :http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/  
 

ก าหนดเวลาการรับสมัครและจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

ล าดับ กิจกรรม 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

MCQ OSCE 
๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒ เปิดรับสมัครสอบ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓ ช าระเงินค่าสมัครสอบ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
๕ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ หลังรับรองผลสอบ 

๖ เลือกสถานที่สอบ OSCE  (ผู้สมัครทุกคนทั้งที่

สมัครไว้เดิมและสมัครใหม่ ให้ท าการเลือกใหม่

ทั้งหมด) 

- ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๗ วันจัดการสอบ     ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

 หมายเหตุ : สถานที่จัดสอบ MCQ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 



๓ 
 ๕. ระเบียบการในการเข้าสอบ 

 ผู้สมัครสอบทุกท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัคร

สอบเอง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้เข้าสอบต้องสวมชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์และรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ 

 (๒) ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่ 

ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชัดเจนเพ่ือแสดงตนในวันสอบ และเตรียมดินสอ 2B ยางลบ 

เพ่ือใช้ในการสอบ 
 (๓) ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ 

อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 

เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

 (๔) หากพบว่าผู้เข้าสอบรายใดมีพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตในการสอบ ให้ยุติการท าข้อสอบ  
โดยให้อาจารย์ผู้ควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณา 

 (๕) ควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที และห้ามมาสายเกิน ๓๐ นาที  
หลังจากเริ่มท าการสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าหมดสิทธิสอบ 

 (๖) เมื่อมาถึงสถานที่สอบ ให้ท าการลงทะเบียนการเข้าสอบ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัว ตาม (๒)  
แก่เจ้าหน้าที่ตามเวลาที่ก าหนด 

 ๖. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากผู้ประสานงาน กลุ่มงานรับรองและก ากับมาตรฐาน 
ผู้ปฏิบัติการ ส านักรับรองและก ากับมาตรฐาน โทร. ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๐ 

 ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                   เรืออากาศเอก 
         (อัจฉริยะ แพงมา) 

         เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 

 

 
 
 


