
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) 

เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพิ่มเติม) 

ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง 

การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น พบว่ามีผู้มีสิทธิ 

สมัครสอบอีกเป็นจ านวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบ 

จึงเปิดรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน

ฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบเพ่ิมเติม) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๖๕ รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ก ำหนดวันที่จัดสอบ สอบภาคทฤษฎี วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

สอบภาคปฏิบัติ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒. สถำนที่สอบ 

        สถานที่จัดสอบ คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๓. กลุ่มเป้ำหมำยผู้มีสิทธิยื่นขอสมัครสอบ ดังนี้ 

กลุ่มเป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันที่ด ำเนินกำร 

กลุ่มที่  ๑ เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ในระดับประกำศนียบัตรสำธำรณสุข

ศำสตร์ (กู้ชีพ) หรือ เวชกิจฉุกเฉิน 

หรือ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง

เวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I เดิม) ที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ให้ท ำกำรสมัครสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑. แสดงความจ านงในการขอสมัครสอบ  

โดยการส่งเอกสารแสดงความจ านง >>คลิก<< 

ทาง E-mail : Wilasinee.a@niems.go.th 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จนถึงวันที่รับสมัคร 

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิท าการสมัครสอบผ่าน

ทางเว็บไซต์ 

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

ตามวันที่ได้รับเอกสาร

แสดงความจ านง 

ขอสมัครสอบ 

๓. ท าการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ 

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

วันที่ ๘ – ๑๒ ส.ค. ๖๕ 

๔. ช าระค่าสมัครสอบ ณ ธนาคารกรุงไทย วันที่ ๘ – ๑๔ ส.ค. ๖๕ 



๒ 

 

กลุ่มเป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันที่ด ำเนินกำร 

 ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์ 

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

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๕ 

 ๖. เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ วันที่ ๓ – ๔ ก.ย. ๖๕ 

กลุ่มที่ ๒ เป็นผู้ที่ อศป. รับรองว่ำส ำเรจ็

กำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง สำขำปฏิบัติกำรฉุกเฉิน

กำรแพทย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลังปี

กำรศึ กษำ ๒๕๕๗ ที่ ยั ง ไ ม่ ได้ รั บ

ประกำศนียบัตรเจ้ำพนักงำนฉุกเฉิน

กำรแพทย์ (๔ ปี) 

ให้ท ำกำรสมัครสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบทาง

เว็บไซต์ 

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

 

 ๒. ท าการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ 

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

วันที่ ๘ – ๑๒ ส.ค. ๖๕ 

 ๓. ช าระค่าสมัครสอบ ณ ธนาคารกรุงไทย วันที่ ๘ – ๑๔ ส.ค. ๖๕ 

 ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์ 

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

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๕ 

 ๕. เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ วันที่ ๓ – ๔ ก.ย. ๖๕ 

กลุ่มที่ ๓ เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำใน

ระดับประกำศนียบัตรชั้นสูง สำขำ

ปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

ให้ท ำกำรสมัครสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบทาง

เว็บไซต์ 

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

 

 ๒. ท าการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ 

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

วันที่ ๘ – ๑๒ ส.ค. ๖๕ 

 ๓. ช าระค่าสมัครสอบ ณ ธนาคารกรุงไทย วันที่ ๘ – ๑๔ ส.ค. ๖๕ 

 ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์ 

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

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๕ 

 ๕. เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ วันที่ ๓ – ๔ ก.ย.๖๕ 

หมำยเหตุ : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี 



๓ 

 

๔. ขั้นตอนกำรสมัครสอบและช ำระเงิน 

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

 (๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบ ตามท่ีก าหนด 

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

(๔) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะท าการส่งใบเสร็จรับเงิน ไปให้ทาง E-mail ของท่าน หลัง

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

พร้อมแนบใบช าระเงินของธนาคารกรุงไทย 

 (๕) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ทางเว็บไซต์ : 

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

 หมำยเหตุ : การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้ท าการช าระเงินเป็นที่เรียบร้อย 
 

 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของ

สถาบันฯ ขอให้ผู้สมัครติดตามข้อมูล update ได้ทางเว็บไซต์ http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/ 
 

๕. ระเบียบกำรในกำรเข้ำสอบ 

ผู้สมัครสอบทุกท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้เข้าสอบต้องสวมชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์และรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ 

(๒) ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่ 

ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน เพ่ือแสดงตนในวันสอบ และเตรียมดินสอ 2B ยางลบ 

เพ่ือใช้ในการสอบ  

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

อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ทุกชนิด เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

(๔) หากพบว่าผู้เข้าสอบรายใดมีพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตในการสอบ ให้ยุติการท าข้อสอบ โดยให้

อาจารย์ผู้ควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณา 

(๕) ควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที และห้ามมาสายเกิน ๓๐ นาที หลังจาก

เริ่มท าการสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าหมดสิทธิสอบ 

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

แก่เจ้าหน้าที่ตามเวลาที่ก าหนด 

 

๖. ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำสอบตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อจำกโรคจำกโรคระบำด COVID-19 

(๑) ผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดที่เป็น  

สนามสอบ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็น

ปัจจุบันล่าสุด ของจังหวัดนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 

 



๔ 

 

(๒) เตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ โดยต้องมี หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นอย่างน้อย และต้อง

ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งก่อนสอบ ระหว่างการสอบ และหลังการสอบ 

(๓) หากมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับการฉีด หรือหนังสือรับรองผล

การตรวจโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง ให้น ามาแสดง

ต่อเจ้าหน้าที่ประจ าสนามสอบด้วย 

(๔) ผู้เข้าสอบ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของสถานที่นั้น ๆ  

อย่างเคร่งครัด 

(๕) ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนลงทะเบียนเข้าสอบ หากมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 

หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ ามูก หายใจล าบาก ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยจัด

สอบทราบทันท ี

(๖) ให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร ตลอดระยะเวลาการสอบ ทั้งก่อนสอบ 

ระหว่างการสอบ และหลังออกจากห้องสอบ 

(๗) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ ลุกจากเก้าอ้ีเพ่ือไปเข้าห้องน้ าระหว่างการสอบ จ านวนเกินกว่า ๑ คน 

ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 

๗. ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากผู้ประสานงาน กลุ่มงานรับรองและก ากับ

มาตรฐานผู้ปฏิบัติการ ส านักรับรองและก ากับมาตรฐาน โทร. ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๐ ต่อ ๗๒๔ 

ประกาศ ณ วันที่      สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 เรืออากาศเอก  

                  (อัจฉริยะ แพงมา) 

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 

 


