
 
 

 
 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
                                                               ________________________________ 

ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดให้มีการจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑  
เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ นั้น 
 

  บัดนี้ คณะท างานประเมินและการสอบเพ่ือการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ

แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมจากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ในระดับนักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ ได้พิจารณาและรับรองผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในการสอบครั้งนี้ จ านวน ๑๐๘ คน ตามแนบท้ายประกาศนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ  วันที่          กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

        เรืออากาศเอก 

                (อัจริยะ แพงมา) 

        เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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สอบ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

             รายช่ือผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) จ านวนผู้สอบผ่าน ๑๐๘ คน ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
1 6022045 นางสาว พจนีย์ อูปซิว 
2 6022068 นางสาว ศิริพร ทานัน 
3 6123066 นางสาว กนกพร แจ้วิสอน 
4 6325036 นาย สิทธิชัย จันทร์สม 
5 6417001 นางสาว ศศิชา ศิริภักดิ์ 
6 6418002 นางสาว อินทุอร ปากซิน 
7 6418003 นางสาว กวิสรา ตรียมณีรัตน์ 
8 6418004 นางสาว กัญญาพร โค 
9 6418005 นางสาว ณัฐธิดา โอภาษี 

10 6418006 นางสาว ณัฐรวี ประทุมรุ่ง 
11 6418007 นางสาว ธัญชนก เหลาคม 
12 6418008 นางสาว ธันยพร รักษาภักดี 
13 6418009 นางสาว นันทิกานต์ บุญถม 
14 6418010 นางสาว นิรชา พุดทะเล 
15 6418011 นางสาว เบญจมาศ อัณธะปัญญา 
16 6418012 นางสาว ภัทราภรณ์ พิลาทา 
17 6418013 นางสาว สุภาวด ี เทพสมพร 
18 6418014 นางสาว สุภินันท์ วงษ์ขันธ์ 
19 6418015 นางสาว อเทตยา หมุนอุดม 
20 6418016 นาย อัมรินทร์ พุ่มไสว 
21 6418017 นางสาว อัยลดาย์ สกุลดี 
22 6418018 นาย ณภัทร บุญพรม 
23 6418020 นางสาว สุทธิตา จรทะผา 
24 6418021 นางสาว จุฑารัตน์ ประทุมชัย 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
25 6418022 นาย รัฐธรรมนูญ พินิจการ 
26 6418023 นางสาว ปารนา ทองสลับ 
๒๗ 6418025 นางสาว ชลดา แสงพนัสธาดา 
28 6418026 จ่าเอก นิพนธ์ นวลสนิท 
29 6418029 นางสาว วัชราภรณ ์ บุญนพ 
30 6418030 นางสาว วิไลลักษณ์ นามคันที 
31 6418031 นางสาว ชุติมา ไชยสัตย์ 
32 6418032 นาย นราธิป แปลงศรี 
33 6418033 นางสาว ขวัญศิริ รักษาภักดี 
34 6418034 นางสาว ธัญชนก แสงสังข์ 
35 6425002 นางสาว สุทธินี ปุ๊กกระโทก 
36 6427001 นางสาว ชุติกาญจน์ ท านักผล 
37 6427002 นาย ณัฐภัทร วรรณา 
38 6427004 นางสาว ศศินิภา ปัญญาดีมีสุขศรี 
39 6427006 นางสาว นิลุบล บุริจันทร์ 
40 6427007 นางสาว นูรียันญ์ สาเมาะ 
41 6427008 นางสาว บุญสิตา นิ่มนวล 
42 6427009 นางสาว พนิดา กันศรีใจ 
43 6427011 นางสาว ปาริชาติ ชิวปรีชา 
44 6427012 นางสาว พิมพ์ชนก ธรรมพงษา 
45 6427015 นาย ธีรศักดิ์ สาครนาวิน 
46 6427016 นางสาว ธนัชพร พรหนองแสน 
47 6427017 นางสาว จิราพร ร่มเริง 
48 6427018 นางสาว ณัฐวรรณ ดวงกรมนา 
49 6427019 นางสาว พรปวีณ์ เหล็กทราย 
50 6427020 นางสาว พนัชกร สุนันต๊ะ 
51 6427021 นางสาว รัชนีรมณ์ เกษร 
52 6427022 นางสาว ศิริพรรณ ฟองราตรี 
53 6427023 นางสาว ภัทรสุดา สมบูรณ์ 
54 6427024 นางสาว ชลธิชา ศรีบัณฑิต 
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล  
55 6427025 นางสาว ปิยะธิดา ค าแปง 
56 6427027 นางสาว ณัฐธิดา เกิดพงษ์ 
๕๗ 6427028 นางสาว จิราวรรณ แตงกระโทก 
58 6427029 นางสาว ธนิตา ขาวเอี่ยม 
59 6433002 นางสาว ณิชา ชะเอม 
60 6433003 จ.ท. กตัญญู ศรีเสน 
61 6433004 นางสาว กรวชิร ไม้จันทร์ 
62 6433005 นางสาว กัญญาภัค แซ่จ๋าว 
63 6433006 นางสาว ชาลิสา ปินสุวรรณบุตร 
64 6433007 นาย ฐิติวัฒน ์ อุ่นตา 
65 6433008 นางสาว ณัฐธิดา ภิญโญ 
66 6433009 นางสาว น้ าทิพย์ จงรุจิโรจน์ชัย 
67 6433010 นางสาว ปรม คณินวรพันธุ์ 
68 6433011 นางสาว ประภาพร กลิ่นทอง 
69 6433012 นางสาว รัชกาล พัฒนะสมบูรณ์ 
70 6433013 นาย ศรัณยู อภัยสุข 
71 6433014 นาย สรวิชญ ์ วัชรกิจไพศาล 
72 6433015 นางสาว สุธาพร บัวระบัด 
73 6433016 นาย ชุติพนธ์ ปิณฑะบุตร 
74 6433017 นางสาว พลอยไพลิน ชุมศรี 
75 6433018 นางสาว พุธิตา อาริสโตเรนัส 
76 6433019 นางสาว กัญญารัตน์ พูลสุข 
77 6433020 นางสาว พัทธมน บุตะคุณ 
78 6433021 นางสาว วราภรณ์ โซ่ทอง 
79 6433023 นางสาว อัญมณี โพธิ์หอม 
80 6433024 นาย นนทกานต์ นุ่มสร้อย 
81 6433025 นาย วิทวุฒิ วังสันต์ 
82 6433026 นาย เอกรัตน์ อมรปิยะพงศ์ 
83 6433027 นางสาว ปลิศา โคตรสมบัติ 
84 6433028 นางสาว พนิดา โควงค ์
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ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๘๕ 
๘๖ 

6443001 
6443002 

นางสาว 
นางสาว 

กิจติมา 
เกศรา 

แก้วสุรินทร์ 
นาคนาเกร็ด 

๘๗ 6443003 นางสาว ฐิติรัตน์ รัตนภิญโญพงษ์ 
๘๘ 6443004 นางสาว ณัฏฐ์นรี จันทร์พิสุ 
๘๙ 6443005 นางสาว ธนิษฐา น้อมรับพร 
๙๐ 6443006 นางสาว ธัญจิรา อัครนาวินวงศ์ 
๙๑ 6443007 นาย พิสิฐชัย ใสสม 
๙๒ 6443008 นางสาว ศุภกานต์ พิสิฐชัยรักษ์ 
93 6443009 นางสาว ปิยะฉัตร ฤกษ์มา 
94 6443010 นางสาว ปรารถนา พรมงคลชัย 
95 6443011 นางสาว กิตยา หาดเจียง 
96 6443012 นาย ตรังค์ เฉลิมธารานุกูล 
97 6443013 นางสาว สริตา พลราชม 
98 6443014 นางสาว สุพัตรา เอ่ียมเมี้ยน 
99 6443015 นางสาว ธัญณภัทร์ วรางพงษ์ศรี 

100 6443016 นางสาว ณิชาภัทร ปิติสินชูชัย 
101 6443017 นางสาว โชติกา งามเกตุกมล 
102 6443018 นาย ณัฐวุฒิ ค ากล่าว 
103 6443019 นางสาว พิชญา ถาวรยิ่ง 
104 6443020 นาย คเนศ ชูสุวรรณ 
105 6443021 นางสาว พัชราภรณ์ เข็มพงษ์ 
106 6443022 นางสาว ปีรดา ผลวัฒน ์
107 6443023 นางสาว พฤกษา รักอาชีพ 
108 6443024 นางสาว กิ่งฟ้า เชี่ยวชาญกิจม่ัน 

     
     
     
     
     
     


