
 
                                                                 

                                                                                  

 

 

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

__________________________ 
 

 ตามที่  สถาบันการแพทย์ ฉุ ก เฉิ นแห่ งช าติ  ได้ จั ด ให้ มี การจั ดสอบภาคปฏิบั ติ  (OSCE)  
เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้ว เมื่อวันที่  
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น 
 

 บัดนี้ คณะท างานประเมินและการสอบเพ่ือการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ  
แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม จากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป.รับรอง ในระดับนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ ได้พิจารณาและรับรองผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๒๑๓ คน ตามแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ ณ  วันที่           มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                      เรืออากาศเอก 

 (อัจริยะ แพงมา) 
            เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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สอบ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

             รายช่ือผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) จ านวนผู้สอบผ่าน ๒๑๓ คน ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
1 6342001 นาย อภิวิชญ์ สาน้อย 

2 6342002 นางสาว ธัณฐภรณ์ หิรัญศศิธนนท์ 

3 6342003 นางสาว โชติกา พรพุทธาพิทักษ์ 

4 6342004 นางสาว กฤติยาพร ลิ่วเฉลิมวงศ์ 

5 6342005 นาย ธีระพงษ์ ศรีบุญมี 

6 6342006 นางสาว ชมกมล เสาโมก 

7 6342007 นางสาว ปริยากร คงสมกัน 

8 6342008 นาย ไตรรัตน์ เขียวดี 

9 6342009 นางสาว มารียา พลชนะ 

10 6342010 นาย ณัฐพล พันธ์ค า 

11 6342011 นางสาว ขนิษฐา อูอ้น 

12 6342012 นาย ชยพล ภะวัง 

13 6342013 นาย กันต์ปภพ บัวงาม 

14 6342014 นางสาว ปภาวรินทร์ พัดด า 

15 6342015 นางสาว จรีดา สุขันที 

16 6342016 นาย วรปรัชญ ์ คีตวัฒนานนท์ 

17 6342017 นางสาว ฟ้าใส ใจเบิกบาน 

18 6342018 นาย ปัญจพัฒน์ ด่านดอน 

19 6342019 นาย อภินันท์ ไกรยสินธ์ 

20 6342020 นางสาว เรณ ู อัศวเจริญกุล 

21 6342021 นางสาว สาธินี สังข์วรรณะ 

22 6342022 นาย สุธีร ์ วัฒนธรรม 

23 6342023 นาย กฤษฎา จ้องสกุล 

24 6342024 นางสาว อรชุดา บัวหนอง 

25 6342025 นางสาว กุนวรา สุขเอียด 

26 6342026 นางสาว แพรนภา เกตุศิริ 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
27 6342027 นาย อติคุณ ปามา 

28 2602041 นางสาว วิรินทร์ทิพย์ พุทธมาเล 

29 2602050 นางสาว สลิลทิพย ์ ปันมิตร 

30 2602071 นางสาว เมธีรักษ์ ซาววา 

31 6022032 นางสาว บุญทริกา สุขสวัสดิ์ 

32 6022046 นางสาว พรธิดา ภาคีศักดิ์ 

33 6123007 นางสาว สายกลาง ทารวรรณ 

34 6123010 นางสาว พรทิพย์ มุกธวัตร์ 

35 6123011 นางสาว พีรญา เสนพงษ์ 

36 6123017 นางสาว พัชราภรณ์ มงคล 

37 6123020 นางสาว วารดา ศรีพันลม 

38 6123024 นางสาว ณัฐพร เจียรนัยเจริญ 

39 6123025 นางสาว ณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม 

40 6123027 นางสาว เปรมพิดา ขัติวงค์ 

41 6123028 นางสาว วรัทยา ชาวะรักษ์ 

42 6123029 นางสาว ปรียาวรรณ์ ดอกไม้ 

43 6123030 นางสาว วิภาวรรณ ลักษวุธ 

44 6123032 นางสาว ณัฐนพิน ปิงยศ 

45 6123036 นางสาว มัชฌิมา หมื่นมงคล 

46 6123037 นางสาว รัญณีย์ สุริราวงค ์

47 6123038 นางสาว สุดารัตน์ สีหาราช 

48 6123040 นางสาว ธนิตา อุทโท 

49 6123043 นาย ฉัตริน ศรีพล 

50 6123045 นางสาว สิริรัตน์ อุสาหะ 

51 6123052 นาย มนตรี กลีบบัว 

52 6123054 นางสาว ปณิดา ศรีประไหม 

53 6123060 นาย ธนวัฒน ์ ศรีค าลือ 

54 6123064 นางสาว ภนิตา ปัททุม 

55 6123065 นาย สิทธิวัฒน ์ ร้องบุญลือ 

56 6123066 นางสาว กนกพร แจ้วิสอน 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
57 6123073 นางสาว ฐิตินันท์ แสนอิว 

58 6123075 นาย ศิริชัย มณเฑียรทอง 

59 6123077 นาย อรรถสิทธิ์ กลยนี 

60 6224003 นางสาว กรรณิการ์ เดชชัย 

61 6224005 นาย วรวุฒ ิ มากก า 

62 6224008 นางสาว เกวลี โอ่ค า 

63 6224009 นาย อภิวัฒน์ ค าชนะ 

64 6224011 นางสาว พัชรีพรรณ ใจหลัก 

65 6224012 นางสาว พิมลัดดา กาเกตุ 

66 6224013 นางสาว วาสนา บุญชู 

67 6224015 นางสาว ปิยะธิดา พฤทธิสัญจัย 

68 6224020 นางสาว ณัฐชา กันทาทอง 

69 6224022 นางสาว กมลชนก ยอดแก้ว 

70 6224025 นางสาว อัญชิษฐา นิธิชยังกุล 

71 6224026 นางสาว ภาวิณี แสงแก้ว 

72 6224028 นาย พิชิตชัย ฤทธิสอน 

73 6224030 นาย กูฟัยซัล ราชมุกดา 

74 6224031 นางสาว วรรณวิสา ปัญญาแจ้ง 

75 6224033 นางสาว วิลัดดา กุลบุตรดี 

76 6224036 นางสาว นภสรวง วิญญรัตน์ 

77 6224038 นาย กฤตณ์พัทธ์ เกตุทัพ 

78 6224039 นางสาว วัชราภรณ ์ พลอยหมื่นไวย 

79 6224040 นางสาว เครือวัลย์ บุญรินทร์ 

80 6224041 นางสาว นารีศิริ จิตมานนท์ 

81 6224042 นางสาว นัฎศรา ขวัญเพ็ชร์ 

82 6224043 นางสาว พลอยหยก อรรถจิรนานนท์ 

83 6224047 นางสาว ปวีณ์สุดา พูลพิพัฒน์ 

84 6224051 นางสาว ณาฤนาถ ไพรเขียว 

85 6224053 นาย เสฎฐวุฒ ิ ค าปัน 

86 6323078 นางสาว สุกัญญา สุทายะ 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๘๗ 6325001 นางสาว กุลรัตน์ อรรคศรีวร 

๘๘ 6325002 นางสาว พัชรมัย ภูมิลาย 

๘๙ 6325003 นาย พฤกษพล ประภา 

๙๐ 6325004 นางสาว อาทิตยา พบลาภ 
๙๑ 6325005 นางสาว สิริธันว ์ นันท์บัญชา 
๙๒ 6325006 นาย สิทธิชัย ศักดิ์สิทธิ์ 

93 6325007 นางสาว วราภัสสร ์ ศรีไสยเพชร 

94 6325008 นางสาว ไปรมาศ รองหานาม 

95 6325009 นางสาว วราภรณ์ ไกลถิ่น 

96 6325010 นางสาว อัญมณี จันโย 

97 6325011 นางสาว มินตรา แก้วทา 

98 6325012 นางสาว พัชรินทร์ บริหาร 

99 6325013 นางสาว พลอยไพลิน อินทะจักร์ 

100 6325014 นางสาว นภัสวรรณ พรมเกษา 

101 6325015 นาย ปฏิภาณ โภชนา 

102 6325016 นางสาว วชิราภรณ ์ มีเหลี่ยม 

103 6325017 นางสาว มาลี จะแฮ 

104 6325018 นางสาว สุนันทา โพธิ์ชุ่มชื่น 

105 6325019 นางสาว ณภัสสิริ มั่งค่ัง 

106 6325020 นางสาว ณัฐธิณ ี ศรีแสง 

107 6325021 นาย ธีรวัชร บัวดี 

108 6325022 นางสาว อัจฉริยา สุขเจริญ 

109 6325023 นางสาว วชนิภา ภูมิรัตน์ 

110 6325024 นางสาว รักษิณา ธรรมสาร 

111 6325025 นางสาว กานต์ธิดา สายแสง 

112 6325026 นาย ศุภวัฒน์ โพธิ์วัน 

113 6325027 นาย สุเทพ เพ่ิมพูนมหาศาล 

114 6325028 นางสาว พรวิภา ตลับงา 

115 6325029 นางสาว ธนัญญา พุทธมาตย์ 

116 6325030 นางสาว บุษรา โคตรพัฒน์ 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
117 6325031 นางสาว อภิญญา ศรีมะโน 

118 6325032 นางสาว ชื่นกมล กายเพ็ชร 

๑๑๙ 6325033 นางสาว รุ่งฟ้า ฤกษ์ดี 

๑๒๐ 6325034 นางสาว โสภิดา บุญเรืองรัตนะ 

๑๒๑ 6325035 นางสาว สุภานันท์ วงสล ี

๑๒๒ 6325036 นาย สิทธิชัย จันทร์สม 

๑๒๓ 6325037 นางสาว ธัญญารัตน์ โคตรสมบัติ 

๑๒๔ 6325038 นาย ชาลิต ศรีทัน 

๑๒๕ 6325038 นางสาว มะลิ จะล้า 

๑๒๖ 6325040 นาย ธัญญาฤทธิ์ มหาศาล 

๑๒๗ 6326001 นางสาว วัชราพรรณ ตันเสนา 

๑๒๘ 6326002 นางสาว สุดารัตน์ อินหลี 

๑๒๙ 6326003 นางสาว ศิวพร ขะทุม 

๑๓๐ 6326004 นางสาว หทัยชนก ทองค า 

๑๓๑ 6326005 นางสาว อรพรรณ สุขแก้ว 

๑๓๒ 6326006 นางสาว นารีรัตน์ สีพะนัด 

๑๓๓ 6326007 นางสาว ธีริศรา ยะขัติ 

๑๓๔ 6326008 นางสาว ศิริลักษณ์ ดิษฐข า 

๑๓๕ 6326009 นางสาว โสภิตรา ตาค าวัน 

๑๓๖ 6326010 นาย ธรารัตน์ โพธิ์เสต 

๑๓๗ 6326011 นางสาว พัชลิตตา สุดใจ 

๑๓๘ 6326012 นาย ทีฆพัฒน์ วรรณวิสุทธิ ์

๑๓๙ 6326013 นาย ภานุวัฒน ์ พรมราช 

๑๔๐ 6326014 นางสาว ณัฐพัชร เจริญจิรธัญญ์ 

๑๔๑ 6326015 นางสาว ธนิษฐา สายแสง 

๑๔๒ 6326016 นางสาว ฟ้าใส เทศถูก 

๑๔๓ 6326017 นางสาว ขวัญฤดี เสาสมภพ 

๑๔๔ 6326021 นาย ณัฐพงศ์ เจริญธรรม 

๑๔๕ 6326022 นางสาว บุณฑริก ทะนะเรือง 

๑๔๖ 6326023 นางสาว อรุณี ค ามาเร็ว 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๑๔๗ 6326024 นางสาว ปภาวรินทร์ ทิสม 

๑๔๘ 6326025 นางสาว พัสสวรรณ ทองหล่อศิวัช 

๑๔๙ 6115002 นางสาว ณัฐพร ยี่นาง 

๑๕๐ 6115004 นางสาว วิภาวรรณ สิงห์เสือ 

๑๕๑ 6115005 นางสาว เยาวภา โชคลา 

๑๕๒ 6115009 นางสาว กชกร ตรีราช 

๑๕๓ 6115017 นางสาว ผไทมาส แนวทัศ 

๑๕๔ 6115022 นางสาว จิรวรรณ พลเยี่ยม 

๑๕๕ 6115026 นางสาว นริศรา ชูรัตน์ 

๑๕๖ 6115031 นางสาว ศิริลักษณ์ เหี่ยมี 

๑๕๗ 6216024 นางสาว ธารทิพย์ แก้วศรีนวม 

๑๕๘ 6317001 นางสาว นลินี ประเสริฐสังข์ 

๑๕๙ 6317002 นางสาว นภัสวรรณ แสงศีลา 

๑๖๐ 6317003 นางสาว วิชุดา ค าสะอาด 

๑๖๑ 6317004 นางสาว อรวรรณ แก้วปัญญา 

๑๖๒ 6317005 นางสาว อัณณ์ชญาพัชญ์ ศรีวิชัย 

๑๖๓ 6317006 นางสาว ซัลซาบีลา สุปลางิ 

๑๖๔ 6317007 นาย ไชยวิชิต ธรรมรักษ์ 

๑๖๕ 6317008 นางสาว ชนาภา บุญเรืองศรี 

๑๖๖ 6317009 นางสาว เข็มอัปสร เขียวแสงศรี 

๑๖๗ 6317010 นาย เรืองฤทธิ์ ประดิษฐ์จา 

๑๖๘ 6317011 นางสาว กิตติวรรณ กมลวิบูลย์ 

๑๖๙ 6317012 นางสาว พิชามญชุ์ อุ่นจิตร 

๑๗๐ 6317013 นาย เกริกธันว์ ทองจ าปา 

๑๗๑ 6317014 นางสาว สุพัพตรา หวังสันติ 

๑๗๒ 6317016 นางสาว มัชชิมา ค าสิงห์ 

๑๗๓ 6317017 นาย ศุภาณุ อ่ าชุ่ม 

๑๗๔ 6317018 นางสาว รัชนีรมณ ์ ผ่องศาลา 

๑๗๕ 6317019 นางสาว ศรัทธาทิพย์ ศรีสังข์ 

๑๗๖ 6317021 นางสาว พัชรา สังฆ์ทิพย์ 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๑๗๗ 6317022 นางสาว เบญจมาภรณ์ รอดพันธ์ 

๑๗๘ 6317023 นางสาว สุดารัตน์ มหาแสง 

๑๗๙ 6317024 นาย ปรเมทธ์ แก้วกอ 

๑๘๐ 6317025 นาย ยศสุพงศ์ รุทโชติ 

๑๘๑ 6317026 นางสาว ดวงจันทร์ ศุภศร 

๑๘๒ 6317027 นางสาว อรวรรณ แสงงาม 

๑๘๓ 6317028 นาย ปิยะวัฒน์ ศรีวงษา 

๑๘๔ 6317029 นางสาว ศิริญญา วรนาม 

๑๘๕ 6332001 นางสาว อินทิอร ชัยทองค า 

๑๘๖ 6332002 นาย สุรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 

๑๘๗ 6332003 นางสาว มาริสา แสนพันธุ 

๑๘๘ 6332004 นางสาว เปมิกา รักไทย 

๑๘๙ 6332005 นาย จิรยุทธ เพชรเครือ 

๑๙๐ 6332006 นาย พลวัฒน์ กานต์ชยาวงศ์ 

๑๙๑ 6332007 นางสาว ภารดี ประเสริฐจิตสรร 

๑๙๒ 6332009 นาย ชยพล โนนทัน 

๑๙๓ 6332010 นางสาว พิมลศิริ ล  าเลิศกิตตินนท์ 

๑๙๔ 6332011 นาย ด ารงศักดิ์ พงษ์ประจักษ์ 

๑๙๕ 6332013 นางสาว อัญชลี กุลณัทพงศ์ 

๑๙๖ 6332014 นางสาว เจนจิรา ใยเทศ 

๑๙๗ 6332015 นาย ชัพวิชญ์ ศิลารักษ์ 

๑๙๘ 6332016 นาย ณัฐพงศ์ เทียมดาว 

๑๙๙ 6332017 นางสาว วริษา เหล็กกล้า 

๒๐๐ 6332018 จ.อ. วรพรต อภิลักขิตกาล 

๒๐๑ 6332019 นางสาว พัชชา เติมกิจวาณิชย์ 

๒๐๒ 6332020 นาย ธนภัทร ประเสริฐรัตน์ 

๒๐๓ 6332021 นางสาว รติยา อินมูลน้อย 

๒๐๔ 6332022 นางสาว สุภัสสร อัศวโนดม 

๒๐๕ 6332023 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เจียรมาศ 

๒๐๖ 6332024 นางสาว ศิริพร ด าดิน 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๒๐๗ 6332025 นาย ปิยพงษ์ ไชยชนะ 

๒๐๘ 6332026 นาย อัมรินทร์ อัมภรัตน์ 

๒๐๙ 6332028 นางสาว วิภาดา ตั๊นเจริญ 

๒๑๐ 6332029 นาย ไพจิตร บุญตา 

๒๑๑ 6332030 นาย ณัฐกิต ศรีเนาเวช 

๒๑๒ 6332031 จ.อ. สุรเชษฐ์ ขุนเจริญ 

๒๑๓ 6332032 นาย ธนากร ลักษณะมาพันธ์ 


