
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) 

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

_______________________ 

ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และ

ภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

๑.ก ำหนดวันที่จัดสอบ     

   สอบภาคทฤษฎี วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

   สอบภาคปฏิบัติ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

๒.สถำนทีส่อบ 

                  สถานที่จัดสอบ คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

๓.กลุ่มเป้ำหมำยผู้มสีิทธิยืน่ขอสมัครสอบ ดังนี ้

กลุ่มเป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร วันที่ด ำเนินกำร 

เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ

ประกำศนียบัตรชั้นสูง สำขำปฏิบัติ 

กำรฉุกเฉินกำรแพทย์ที่ส ำเร็จกำร 

ศึกษำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ และ 

๒๕๖๓ 

ให้ท ำกำรสมัครสอบ โดยมีขัน้ตอน ดังนี้ 

๑.ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

- กลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

   >>รายช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบภาคทฤษฎี<< 

   >>รายช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบภาคปฏิบัติ<< 

- กลุ่มผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

   >>รายช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบภาคทฤษฎี<< 

   >>รายช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบภาคปฏิบัติ<< 

วันที ่๑๘ ต.ค. ๖๔ 

๒.ท าการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ 

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

วันที่ ๑ พ.ย. – ๖ ธ.ค. ๖๔ 

๓.ช าระค่าสมัครสอบ ณ ธนาคารกรุงไทย วันที่ ๑ พ.ย. – ๗ ธ.ค. ๖๔  
๔.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์ 

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

วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๔ 

๕.เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ วันที่ ๑๙ – ๒๐ ก.พ. ๖๕ 

หมำยเหตุ : ๑. ส าหรับผู้ที่ได้ท าการสมัครสอบและช าระเงินแล้ว สามารถเข้าสอบได้โดยไม่ต้องท าการ 

สมัครสอบใหม่  

      ๒. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี 



 

๒ 
 

๔. ขั้นตอนกำรสมัครสอบและช ำระเงิน 

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

(๒) กรอกข้อมลูการสมัครสอบ ตามที่ก าหนด 

(๓) พมิพ์ใบช 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/ 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของ

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

หมำยเหต ุ: การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ ์เมื่อได้ท าการช าระเงินเป็นที่เรียบร้อย 

๕. ระเบียบกำรในกำรเข้ำสอบ 

ผู้สมัครสอบทกุท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัคร

สอบเอง ดังต่อไปนี ้

(๑)  ผู้เข้าสอบต้องสวมชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์และรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ 

(๒)  ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่

ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน เพื่อแสดงตนในวันสอบ และดินสอ ๒B ยางลบ  
เพื่อใช้ในการสอบ  

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

อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 

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) ที่เป็นปัจจุบัน

ล่าสุด ของจังหวัดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด 

(๒) เตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ โดยต้องมี หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นอย่างน้อย และ

ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งก่อนสอบ ระหว่างการสอบ และหลังการสอบ 

 



 

๓ 
 

(๓) หากมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับการฉีด หรือหนังสือรับรองผล

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

เจ้าหน้าที่ประจ าสนามสอบด้วย 

(๔) ผู้เข้าสอบ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของสถานที่นั้น  ๆ  
อย่างเคร่งครัด 

(๕) ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนลงทะเบียนเข้าสอบ หากมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 

หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ ามูก หายใจล าบาก ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย 
จัดสอบทราบทันที 

(๖) ให้รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร ตลอดระยะเวลาการสอบ ทั้งก่อนสอบ 

ระหว่างการสอบ และหลังออกจากห้องสอบ 

(๗) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ ลุกจากเก้าอ้ีเพื่อไปเข้าห้องน้ าระหว่างการสอบ เกินช่วงเวลาละ ๑ คน 

๗. ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ประสานงาน กลุ่มงานรับรองและก ากับ

มาตรฐานผู้ปฏิบัติการ ส านักรับรองและก ากับมาตรฐาน โทร. ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๐ 

   ประกาศ ณ วนัที่            ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

 

                                      เรืออากาศเอก  

        (อัจฉริยะ แพงมา) 

           เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 



คู่มือการใช้งานการสมัครสอบ 

1. สมัครเข้าใช้งานระบบและจัดการข้อมูลส่วนตัว 

2. สมัครการสอบ 

3. การช าระค่าสมัครสอบ 

 

1. การสมัครเข้าใช้งาน 
1.1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่ http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่1.1 

 

 

 

http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU2


1.2. คลิกท่ีปุ่ม “สมัครเข้าใช้งาน” ท่ีมุมบนขวามือ 

 
รูปภาพที่ 1.2 

 

1.3. เมื่อเข้าสู่หน้าสมัคร จะปรากฏแบบฟอร์มการยอมรับเงื่อนไขทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

อ่านรายละเอียดแล้วคลิกยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ยินยอม” 

 
รูปภาพที่ 1.3 

 

1.4. เมือ่หน้าการยอมรับเง่ือนไขทางอิเล็กทรอนิกส์หายไปให้กรอกข้อมูล 

Username  โดยใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น จ านวนตัวอักษรไม่เกิน 50 ตัวอักษร 

Password  ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น จ านวนตัวอักษรไม่เกิน 50 ตัวอักษร 

Email Address  ใส่อีเมลล์ของคุณ 

เลขบัตรประชาชน  กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่ขีด

ระหว่างเลข จากนั้นกด “ยืนยันการสมัคร” 



 
รูปภาพที่ 1.4 

 

1.5. กรอก Username และ Password เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
รูปภาพที่ 1.5 

 



1.6. เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ มุมบนขวามือจะแสดง “ชื่อ” “สิทธิการใช้งาน” และ “การจัดการ

ข้อมูลส่วนตัว” โดยเมื่อสมัครการเข้าใช้งานครั้งแรกจะยังไม่มีข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้งานต้อง

อัพเดทข้อมูลส่วนตัวก่อนโดยคลิกท่ีค าว่า “จัดการข้อมูลส่วนตัว” 

 

รูปภาพที่ 1.6 

 

1.7. เมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนตัวแล้ว หน้าดังกล่าวจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานและประวัติ

การสมัครสอบ จากนั้นคลิกท่ี “แก้ไขข้อมูล” เพ่ืออัพเดทข้อมูลส่วนตัว 

 
รูปภาพที่ 1.7 

 



1.8. เมื่อเข้าสูห่น้าจัดการข้อมูลส่วนตัวแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลพร้อมแนบรูปถ่าย(สุภาพ) ให้

ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปภาพที่ 1.8 ข้อมูลที่เห็นเป็นข้อมูลสมมตุ ิ

 

 

 

 

 



1.9. ระบบจะน าเข้าสู่หน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัว โดยจะแสดงข้อมูลท่ีผู้ใช้งานท าการอัพเดทแล้ว 

 
รูปภาพที่ 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การสมัครสอบ 
2.1. ผูใ้ช้งานท่ีมี Username และ Password แล้ว ให้ท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อสมัครสอบ หาก

ไม่ล็อกอินเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถท าการสมัครสอบได้ โดยเข้าสู่หน้าการรับสมัครจากลิงก์

http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU2/certificate/viewdetail/681 

หรือเข้าสู่หน้าแรกแล้วไปที่เมนู “หลักสูตร/องค์กรท่ีเปิดสอบขณะนี้” จะเห็นหลักสูตรท่ี

เปิดรับสมัครอยู่จากนั้นคลิก “เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร” 

 
รูปภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU2/certificate/viewdetail/681


2.2. เมื่อเข้าสู่หน้าประกาศรับสมัครสอบแล้ว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครต่างๆได้

จากหน้านี้ หากศึกษารายละเอียดครบถ้วนแล้วและมีความประสงค์ท าการสมัครสอบให้คลิก

ท่ีปุ่ม “สมัครสอบ” หากไม่ต้องการสมัครสอบให้กด “กลับสู่หน้าแรก” 

รูปภาพที่ 2.2 
 

 



2.3. เมื่อกดสมัครสอบจะแสดงฟอร์มการสมัครสอบ ข้อมูลส่วนตัวจะถูกน ามาจากข้อมูลท่ีท่านได้

อัพเดทไว้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลได ้ยกเว้นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ข้อมูลที่ผู้สมัครต้องท าการเลือกคือ 

- ส่วนประเภทการสอบ (ในวงเล็บสีแดงตามรูป) ซึ่งถ้าผู้ท่ีมีสิทธิสอบท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

จะต้องท าการเลือกประเภทการสอบท้ังสองและเลือกสถานท่ีสอบ 

- ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการบันทึกข้อมูล เนื่องจากหากท่านบันทึกข้อมูลแล้ว 

ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้และอาจท าให้ท่านเสียสิทธิในการสอบ 

 
รูปภาพที่ 2.3  



2.4. เมื่อกดบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนตัว โดยในแถบ “ประวัติการสอบเพื่อ

ประกาศนียบัตร” จะแสดงข้อมูลการสมัครสอบ สามารถกดเข้าดูการสมัครสอบได้จากปุ่ม 

“เปิดดู” 

 
รูปภาพที่ 2.4 

 

 

 

 

 

 



3. การช าระค่าสมัครสอบ  

3.1. เอกสารการช าระค่าสมัครสอบ กดที่ปุ่ม “พิมพ์เอกสารจ่ายเงิน”  

รูปภาพที่ 3.1.1 

จากนั้นท่านสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัครสอบ เพ่ือยื่นช าระกับทางธนาคาร 

 

รูปภาพที่ 3.1.2 

 

 

 



3.2. การแนบหลักฐานการช าระเงิน สามารถแนบหลักฐานโดย 

เข้าสู่ระบบ -> การจัดการข้อมูลส่วนตัว -> ประวัติการเปิดสอบเพ่ือประกาศนียบัตร -> คลิก

ท่ีปุ่มเปิดดู 

 
รูปภาพที่ 3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



เมื่อคลิกปุ่มเปิดดูแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการสมัครสอบ จากนั้นแนบหลักฐานการจ่ายเงิน 

โดยคลิก “แนบไฟล์”  

 
รูปภาพที่ 3.2.2 

 

 

 

 

 

 

 



เลือกไฟล์สลิปการช าระเงินและอัพโหลด ระบบจะแจ้งเตือน “อัพโหลดหลักฐานส าเร็จ” จากนั้นคลิก 

“ตกลง” และ “บันทึก” 

 
รูปภาพที่ 3.2.3 

 

หากต้องการตรวจสอบว่าแนบหลักฐานส าเร็จหรือไม่ ให้ตรวจดูท่ีช่อง หลักฐานการจ่ายเงินจะ

แสดงชื่อรูปท่ีแนบหรือคลิกท่ีปุ่ม “ด”ู 

 
 

แสดงรูปท่ีแนบหลักฐานการช าระเงิน 

 
รูปภาพที่ 3.2.4 ข้อมูลสลิปการจ่ายเงินที่แสดงเป็นขอ้มูลทดสอบเท่านั้น 




