
 
 
 

 

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เรื่อง เลื่อนการจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ และภาคปฏิบัติ (OSCE)  

เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

และเปิดรับสมัครเพ่ิมเติม 
 

 

ตามที่ ได้มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) 

ครั้งที่ ๑ และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอเลื่อนการจัดสอบ

เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งการจัดสอบ

ภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)  และเปิดรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)  

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ข้อ ๑ ก าหนดวันจัดสอบ 

(๑) ภาคทฤษฎี (MCQ) จากเดิมวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

(๒) ภาคปฏิบัติ (OSCE) จากเดิมวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ข้อ ๒ เปิดรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ิมเติมโดยมีระเบียบการรับ

สมัคร ดังต่อไปนี้  

(๑) ตรวจสอบรายชื่อและท าการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ทางเว็บไซต ์http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU2/certificate/viewdetail/681 

(๒) ช าระเงินค่าสมัครสอบ ณ ธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

       (๓) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์ 

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

 (๔) ขั้นตอนการสมัครสอบและช าระเงิน 

(๔.๑) ท าการสมัครสอบหน้าเว็บไซต์     

http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU2/certificate/viewdetail/681 
(๔.๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบ ตามที่ก าหนด 

 

 

 

 



 

 

 

๒ 
 

(๔.๓) พิมพ์ใบช าระเงินและน าไปช าระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ก าหนดในใบช าระเงิน 
หากไม่ท าการช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด ข้อมูลการสมัครในครั้งนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และหาก

ประสงค์จะท าการสมัครสอบ ต้องเข้ามาสมัครสอบใหม่อีกครั้ง 
(๔.๔) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะท าการส่งใบเสร็จรับเงิน ไปให้ทาง E-mail ของท่าน  

ภายใน ๕ วันท าการ หลังการช าระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย หากไม่ได้รับ กรุณาแจ้งกลับมาทาง E-mail 

Wilasinee.a@niems.go.th พร้อมแนบใบช าระเงินของธนาคารกรุงไทย 

(๔.๕) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ทางเว็บไซต์ 

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

หมายเหตุ : การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้ท าการช าระเงินเป็นที่เรียบร้อย 
 (๕) ระเบียบการในการเข้าสอบ 

 ผู้สมัครสอบทุกท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครสอบ
เอง ดังต่อไปนี้ 

 (๕.๑) ผู้เข้าสอบต้องสวมชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์และรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ 

       (๕.๒) ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่ 

ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชัดเจนเพื่อแสดงตนในวันสอบ และเตรียมดินสอ 2B ยางลบ  
เพ่ือใช้ในการสอบ 

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

อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  
เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

       (๕.๔) หากพบว่าผู้เข้าสอบรายใดมีพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตในการสอบ ให้ยุ ติการท าข้อสอบ  
โดยให้อาจารย์ผู้ควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณา 

       (๕.๕) ควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที และห้ามมาสายเกิน ๓๐ นาที หลังจาก

เริ่มท าการสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าหมดสิทธิสอบ 

       (๕.๖) เมื่อมาถึงสถานที่สอบ ให้ท าการลงทะเบียนการเข้าสอบ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัว ตาม (๕.๒)  
แก่เจ้าหน้าที่ตามเวลาที่ก าหนด 

        หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเพ่ิมเติม โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
ทางเว็บไซต์ http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU2/certificate/viewdetail/681 

 (๖) ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม 

      หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากผู้ประสานงาน กลุ่มงานรับรองและ

ก ากับมาตรฐานผู้ปฏิบัติการ ส านักรับรองและก ากับมาตรฐาน โทร. ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๐ 

 

 

 

 



 

 

๓ 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ท าการสมัครและช าระเงินค่าสมัครสอบตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ือการให้ประกาศนียบัตร 
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว  
ให้ถือว่าเป็นผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบตามก าหนดวันจัดสอบตาม ข้อ ๑ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้ 
ท าการสมัครและช าระเงินค่าสมัครแล้วได้ทางเว็บไซต์ และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

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

   ประกาศ ณ วันที่              พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     

 

            เรืออากาศเอก 

        (อัจฉริยะ แพงมา) 

           เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 


