
 

 
 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ และสถานที่จัดสอบเพ่ือการให้ประกาศนียบัตร 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง  
การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ือการให้

ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปิดรับสมัครเพ่ิมเติม ลงวันที่ 

๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  

บัดนี้ได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

สอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ แนบท้ายประกาศนี้ และเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และลดความเสี่ยงในการรวมตัวของคนจ านวนมาก คณะท างานประเมินและสอบเพ่ือการให้ประกาศนียบัตร 
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จึงให้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ จากจัดสอบที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถานที่จัดสอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ห้อง ๓๑๘-๓๑๙ ชั้น ๓ อาคาร

เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผู้เข้าสอบจ านวน ๔๐ คน 
(๒) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารนวมินทร์ ๑ ห้อง ๖๒๐

ผู้เข้าสอบจ านวน ๔๒ คน 
(๓) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุมสมพร โพธินาม ผู้ เข้าสอบ 

จ านวน ๒๕ คน 
(๔) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร ICT ผู้เข้าสอบจ านวน ๓๒ คน 

  

  ประกาศ ณ วันที่                 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     
 
                     เรืออากาศเอก 
        (อัจฉริยะ แพงมา) 
           เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
สอบ ณ ห้อง 318-319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

      รายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) จ านวน ๔๐ คน ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๑ 6433001 นางสาว สุปรียา ปราสาดอะดีการี 
๒ 6433002 นางสาว ณิชา ชะเอม 
๓ 6433003 จ่าโท กตัญญู ศรีเสน 
๔ 6433004 นางสาว กรวชิร ไม้จันทร์ 
๕ 6433005 นางสาว กัญญาภัค แซ่จ๋าว 
๖ 6433006 นางสาว ชาลิสา ปินสุวรรณบุตร 
๗ 6433007 นาย ฐิติวัฒน ์ อุ่นตา 
๘ 6433008 นางสาว ณัฐธิดา ภิญโญ 
๙ 6433009 นางสาว น ้าทิพย์ จงรุจิโรจน์ชัย 
๑๐ 6433010 นางสาว ปรม คณินวรพันธุ์ 
๑๑ 6433011 นางสาว ประภาพร กลิ่นทอง 
๑๒ 6433012 นางสาว รัชกาล พัฒนะสมบูรณ์ 
๑๓ 6433013 นาย ศรัณยู อภัยสุข 
๑๔ 6433014 นาย สรวิชญ ์ วัชรกิจไพศาล 
๑๕ 6433015 นางสาว สุธาพร บัวระบัด 
๑๖ 6433016 นาย ชุติพนธ์ ปิณฑะบุตร 
๑๗ 6433017 นางสาว พลอยไพลิน ชุมศรี 
๑๘ 6433018 นางสาว พุธิตา อาริสโตเรนัส 
๑๙ 6433019 นางสาว กัญญารัตน์ พูลสุข 
๒๐ 6433020 นางสาว พัทธมน บุตะคุณ 
๒๑ 6433021 นางสาว วราภรณ์ โซ่ทอง 
๒๒ 6433022 นางสาว สุธิลักษณ์ เขื่อนปิง 
๒๓ 6433023 นางสาว อัญมณี โพธิ์หอม 
๒๔ 6433024 นาย นนทกานต์ นุ่มสร้อย 

 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๒๕ 6433025 นาย วิทวุฒิ วังสันต์ 
๒๖ 6433026 นาย เอกรัตน์ อมรปิยะพงศ์ 
๒๗ 6433027 นางสาว ปลิศา โคตรสมบัติ 
๒๘ 6433028 นางสาว พนิดา โควงค ์
๒๙ 6022009 นางสาว กานต์ธิดา ยอดค้า 
๓๐ 6022068 นางสาว ศิริพร ทานัน 
๓๑ 6224018 นางสาว ประภาพรรณ สิมดี 
๓๒ 6417001 นางสาว ศศิชา ศิริภักดิ์ 
๓๓ 1592050 นางสาว มลวิภา วงษาวิชัย 
๓๔ 6427007 นางสาว นูรียันญ์ สาเมาะ 
๓๕ 6427008 นางสาว บุญสิตา นิ่มนวล 
๓๖ 6418001 นาย ภานุเดช แสงชาลี 
๓๗ 6418003 นางสาว กวิสรา ตรียมณีรัตน์ 
๓๘ 6418006 นางสาว ณัฐรวี ประทุมรุ่ง 
๓๙ 6418009 นางสาว นันทิกานต์ บุญถม 
๔๐ 6418016 นาย อัมรินทร์ พุ่มไสว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
      สอบ ณ อาคารนวมิทร์ ๑ ห้อง ๖๒๐  

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

      รายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) จ านวน ๔๒ คน ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๑ 6443001 นางสาว กิจติมา แก้วสุรินทร์ 
๒ 6443002 นางสาว เกศรา นาคนาเกร็ด 
๓ 6443003 นางสาว ฐิติรัตน์ รัตนภิญโญพงษ์ 
๔ 6443004 นางสาว ณัฏฐ์นรี จันทร์พิสุ 
๕ 6443005 นางสาว ธนิญฐา น้อมรับพร 
๖ 6443006 นางสาว ธัญจิรา อัครนาวินวงศ์ 
๗ 6443007 นาย พิสิฐชัย ใสสม 
๘ 6443008 นางสาว ศุภกานต์ พิสิฐชัยรักษ์ 
๙ 6443009 นางสาว ปิยะฉัตร ฤกษ์มา 
๑๐ 6443010 นางสาว ปรารถนา พรมงคลชัย 
๑๑ 6443011 นางสาว กิตยา หาดเจียง 
๑๒ 6443012 นาย ตรังค์ เฉลิมธารานุกูล 
๑๓ 6443013 นางสาว สริตา พลราชม 
๑๔ 6443014 นางสาว สุพัตรา เอ่ียมเมี ยน 
๑๕ 6443015 นางสาว ธัญณภัทร์ วรางพงษ์ศรี 
๑๖ 6443016 นางสาว ณิชาภัทร ปิติสินชูชัย 
๑๗ 6443017 นางสาว โชติกา งามเกตุกมล 
๑๘ 6443018 นาย ณัฐวุฒิ ค้ากล่าว 
๑๙ 6443019 นางสาว พิชญา ถาวรยิ่ง 
๒๐ 6443020 นาย คเนศ ชูสุวรรณ 
๒๑ 6443021 นางสาว พัชราภรณ์ เข็มพงษ์ 
๒๒ 6342021 นางสาว สาธินี สังข์วรรณะ 
๒๓ 6443022 นางสาว ปีรดา ผลวัฒน ์
๒๔ 6443023 นางสาว พฤกษา รักอาชีพ 
๒๕ 6443024 นางสาว กิ่งฟ้า เชี่ยวชาญกิจม่ัน 
๒๖ 6418020 นางสาว สุทธิตา จรทะผา 



รายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๒๗ 6427011 นางสาว ปาริชาติ ชิวปรีชา 
๒๘ 6427012 นางสาว พิมพ์ชนก ธรรมพงษา 
๒๙ 6418022 นาย รัฐธรรมนูญ พินิจการ 
๓๐ 6418023 นางสาว ปารนา ทองสลับ 
๓๑ 6427017 นางสาว จิราพร ร่มเริง 
๓๒ 6418026 จ่าเอก นิพนธ์ นวลสนิท 
๓๓ 6418027 นางสาว รุ่งนภา ไพศาลตันติวงศ์ 
๓๔ 6418029 นางสาว วัชราภรณ ์ บุญนพ 
๓๕ 6427023 นางสาว ภัทรสุดา สมบูรณ์ 
๓๖ 6418030 นางสาว วิไลลักษณ์ นามคันที 
๓๗ 6418031 นางสาว ชุติมา ไชยสัตย์ 
๓๘ 6427027 นางสาว ณัฐธิดา เกิดพงษ์ 
๓๙ 6325039 นางสาว นฤมล อยู่ขันสวัสดิ์ 
๔๐ 6427030 นางสาว ญาณิศา ไทยมิตร 
๔๑ 6418032 นาย นราธิป แปลงศรี 
๔๒ 6418035 นาย ธนพล ไตรประคอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
สอบ ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

      รายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) จ านวน ๒๕ คน ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๑ 6224050 นางสาว ชไมพร อันภักดี 
๒ 6427010 นางสาว ศิริลักษณ์ ประเสริฐสุข 
๓ 6418002 นางสาว อินทุอร ปากซิน 
๔ 6418005 นางสาว กัญญาพร โค 
๕ 6418006 นางสาว ณัฐธิดา โอภาษ ี
๖ 6418008 นางสาว ธัญชนก เหลาคม 
๗ 6418009 นางสาว ธันยพร รักษาภักดี 
๘ 6418011 นางสาว นิรชา พุดทะเล 
๙ 6418012 นางสาว เบญจมาศ อัณธะปัญญา 
๑๐ 6418013 นางสาว ภัทราภรณ์ พิลาทา 
๑๑ 6418014 นางสาว สุภาวด ี เทพสมพร 
๑๒ 6418015 นางสาว สุภินันท์ วงษ์ขันธ์ 
๑๓ 6418016 นางสาว อเทตยา หมุนอุดม 
๑๔ 6418018 นางสาว อัยลดาย์ สกุลดี 
๑๕ 6418019 นาย ณภัทร บุญพรม 
๑๖ 6418020 นาย นิรันดร์ ฤกษ์ดี 
๑๗ 6418022 นางสาว จุฑารัตน์ ประทุมชัย 
๑๘ 6427016 นางสาว ธนัชพร พรหนองแสน 
๑๙ 6418024 นาย ชัยอนันต์ สารบุญ 
๒๐ 6427018 นางสาว ณัฐวรรณ ดวงกรมนา 
๒๑ 6418026 นางสาว ชลดา แสงพนัสธาดา 
๒๒ 6418028 นาย จตุพล ภูนกยูง 
๒๓ 6427028 นางสาว จิราวรรณ แตงกระโทก 
๒๔ 6418033 นางสาว ขวัญศิริ รักษาภักดี 
๒๕ 6418034 นางสาว ธัญชนก แสงสังข์ 

  



รายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
สอบ ณ อาคาร ICT คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

      รายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) จ านวน ๓๒ คน ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๑ 6325036 นาย สิทธิชัย จันทร์สม 
๒ 2602009 นางสาว ชยาทิพย์ ธิหล้า 
๓ 2602034 นางสาว มัลลิกา ตามา 
๔ 6022045 นางสาว พจนีย์ อูปซิว 
๕ 6123066 นางสาว กนกพร แจ้วิสอน 
๖ 6123049 นางสาว ปียานุช ใจปิง 
๗ 6427001 นางสาว ชุติกาญจน์ ท้านักผล 
๘ 6425001 นางสาว ศิริโสภา ปินตาแก้ว 
๙ 6427002 นาย ณัฐภัทร วรรณา 
๑๐ 6427003 นางสาว ภาวดี สุยะ 
๑๑ 6427004 นางสาว ศศินิภา ปัญญาดีมีสุขศรี 
๑๒ 6427005 นางสาว จุฬารัตน์ สีกุณนะ 
๑๓ 6427006 นางสาว นิลุบล บุริจันทร์ 
๑๔ 6427009 นางสาว พนิดา กันศรีใจ 
๑๕ 6123012 นางสาว เวณิกา เปอะปิน 
๑๖ 6427013 นางสาว ณิชารีย์ วิเศษสิงห์ 
๑๗ 6427014 นางสาว ฐิติมา ขันตัน 
๑๘ 6427015 นาย ธีรศักดิ์ สาครนาวิน 
๑๙ 6427019 นางสาว พรปวีณ์ เหล็กทราย 
๒๐ 6022070 นาย ศุภกฤต พันชะนะ 
๒๑ 6427020 นางสาว พนัชกร สุนันต๊ะ 
๒๒ 6427021 นางสาว รัชนีรมณ ์ เกษร 
๒๓ 6427022 นางสาว ศิริพรรณ ฟองราตรี 
๒๔ 6022046 นางสาว พรธิดา ภาคีศักดิ์ 
๒๕ 6427024 นางสาว ชลธิชา ศรีบัณฑิต 
๒๖ 6427025 นางสาว ปิยะธิดา ค้าแปง 
๒๗ 6427026 นางสาว สุธิน ี ไกลถิ่น 



รายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
๒๘ 
๒๙ 

6224056 
6224017 

นาย 
นางสาว 

พลากร 
ปานชีวา 

ค้าม่ัน 
กล่้าครบุรี 

๓๐ 6123070 นางสาว วิมพ์วิภา กันธิยะ 
๓๑ 6427029 นางสาว ธนิตา ขาวเอี่ยม 
๓๒ 6425002 

 
นางสาว 
 

สุทธินี 
 

ปุ๊กกระโทก 
 

 

 

 

 

 

 

 


