
 
 

ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

เรื่อง การรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) 

เพื่อการใหประกาศนียบัตรเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

     

  ดวยสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) มีความประสงคจะรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) 
และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ือการใหประกาศนียบัตรเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑ กําหนดวันที่จัดสอบ     
    สอบภาคทฤษฎี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

 สอบภาคปฏิบัติ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

  ขอ ๒ สถานที่สอบ 
           สถานท่ีจัดสอบ : คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

  ขอ ๓ กลุมเปาหมายผูมีสิทธิยื่นขอสมัครสอบ แบงเปน ๒ กลุม ดังนี้ 
 

กลุมเปาหมาย ขั้นตอนการดําเนินการ วันที่ดําเนินการ 
กลุมที่ ๑ เปนผูสําเร็จการศึกษา

ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร 

สาธารณสุขศาสตร (กูชีพ) หรือ

เวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนีย 

บัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 

(EMT-I เดิม) ที่สําเร็จการศึกษา

กอนป ๒๕๕๗ 
 

ใหทําการย่ืนความจํานงขอสมัครสอบ โดยมีวิธีการ

สมัคร ดังนี้ 
๑.แสดงความจํานงในการขอสอบ โดยการสงเอกสาร
แสดงความจํานงมายังสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ วงเล็บมุมซองวา “สมัครสอบ จฉพ.” เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ในการขอสอบเพ่ือการใหประกาศนียบัตร 
เจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย ดาวนโหลดแบบฟอรม
การสมัครไดที่ >แบบฟอรมแสดงความจํานง< 

 
 
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่
รับสมัคร 

 ๒.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิทําการสมัครสอบ 
>รายช่ือผูมีสิทธิสมัครสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ< 

ตามวันที่ไดรับเอกสารสมัครสอบ 

 ๓.ทําการสมัครสอบทางเว็บไซต 
http://register.niems.go.th/mainregister_n

pk/ 

วันที่ ๑ ก.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๓ 



๒ 
 

กลุมเปาหมาย ขั้นตอนการดําเนินการ วันที่ดําเนินการ 
 ๔.ชําระคาสมัครสอบ ณ ธนาคารกรุงไทย วันที่ ๑ ก.ค. – ๓ ส.ค. ๖๓ 
 ๕.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบทางเว็บไซต 

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

วันที่ ๔ ส.ค. ๖๓ 

 ๖.เขาสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ วันที่ ๑๒ – ๑๓ ก.ย. ๖๓ 
กลุมที่ ๒ เปนผูที่ อศป. รับรอง

วาสํา เร็จการศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ง ป 

การศึกษา ๒๕๕๗ ที่ยังไมไดรับ

ประกาศนียบัตรเจาพนักงาน

ฉุกเฉินการแพทย (๔ ป) 
 

ใหทําการสมัครสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
๑.ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสมัครสอบ 
    - กลุมผูสําเร็จการศึกษาป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
>รายช่ือผูมีสิทธิสมัครสอบภาคทฤษฎี< 
>รายช่ือผูมีสิทธิสมัครสอบภาคปฏิบัติ< 
 

    - กลุมผูสําเร็จการศึกษาป ๒๕๖๑ 
>รายชื่อผูมีสิทธิสมัครสอบภาคทฤษฎี< 
>รายช่ือผูมีสิทธิสมัครสอบภาคปฏิบัติ< 

 

 ๒.ทําการสมัครสอบผานทางเวปไซต 
http://register.niems.go.th/mainregister_n

pk/ 

วันที่ ๑ ก.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๓ 

 ๓.ชําระคาสมัครสอบ ณ ธนาคารกรุงไทย วันที่ ๑ ก.ค. – ๓ ส.ค. ๖๓ 
 ๔.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบทางเวปไซต 

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

วันที่ ๔ ส.ค. ๖๓ 

 ๕.เขาสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ วันที่ ๑๒ – ๑๓ ก.ย. ๖๓ 
 

  ขอ ๔ ข้ันตอนการสมัครสอบและชําระเงิน 

  (๑) ทําการสมัครสอบหนาเว็บไซต : http://register.niems.go.th/mainregister_npk/ 
  (๒) กรอกขอมูลการสมัครสอบ ซึ่งเปนขอมูลสวนตัวของผูสมัครสอบ ตามท่ีกําหนด 

 (๓) พิมพใบชําระเงินและนําไปชําระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่กําหนดในใบชําระเงิน  
หากไมทําการชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ขอมูลการสมัครในครั้งนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และหาก
ประสงคจะทําการสมัครสอบ ตองเขามาสมัครสอบใหมอีกคร้ัง  

 (๔) สพฉ. จะทําการสงใบเสร็จรับเงิน ไปใหทาง e-mail ของทาน ภายใน ๕ วันทําการ หลังการชําระเงิน 
ณ ธนาคารกรุงไทย หากไมไดรับ กรุณาแจงกลับมาทาง e-mail : niem_FC@niems.go.th พรอมแนบ 
ใบชําระเงินของธนาคารกรุงไทย 

 



๓ 
 
  (๕) ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบไดทางเว็บไซต : http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/ 

  หมายเหตุ : การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ เมื่อไดทําการชําระเงินเปนที่เรียบรอย 

  ขอ ๕ ระเบียบการในการเขาสอบ 

 ผูสมัครสอบทุกทานควรอานและศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหละเอียด และตองปฏิบัติตาม
ระเบียบอยางเครงครัด ทั้งนี้เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูสมัครสอบเอง ดังตอไปน้ี 

(๑) ผูเขาสอบตองสวมชุดสุภาพ ไมอนุญาตใหใสกางเกงยีนสและรองเทาแตะเขาหองสอบ 
(๒) ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย 

และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันสอบ (กรุณาเตรียมบัตรมาใหพรอม) เพ่ือแสดงตนวาเปนผูสมัคร
สอบตัวจริง 

(๓) หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด เชน  
กระเปาสะพายสุภาพสตรี เครื่องคํานวณ อุปกรณที่ใชคํานวณได เคร่ืองบันทึกภาพ เคร่ืองบันทึกเสียง โทรศัพทหรือ
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เปนตน 

(๔) การใหยุติการทําขอสอบ หากพบวาผูเขาสอบรายใดมีพฤติกรรมท่ีสอถึงการทุจริตในการสอบ โดยให
อาจารยผูควบคุมการสอบเปนผูพิจารณา 

(๕) ควรมาถึงหองสอบกอนเวลาสอบอยางนอย ๑๕ นาที และหามมาสายเกิน ๓๐ นาที หลังจากเริ่ม 
ทําการสอบ 

(๖) เมื่อมาถึงสถานท่ีสอบ ใหทําการลงทะเบียนการเขาสอบ พรอมแสดงบัตรประจําตัวแกเจาหนาที่ 
ตามเวลาท่ีกําหนด 

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีขอมูลเพ่ิมเติม จะแจงใหทราบตอไป โดยสามารถติดตามได 
ทางเว็บไซต : http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/ 

  ๖. ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 

 สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจากผูประสานงาน สพฉ. ดังนี้ คุณสุนิสา สุวรรณรักษ  
โทร.๐๘๙-๒๐๖-๑๖๖๙ หรือ คุณวิลาสินี อนันเตา โทร.๐๘๕-๖๑๓-๕๗๐๔ หรือ ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ 

 

  ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
      เรืออากาศเอก 

(อัจฉริยะ แพงมา) 
เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

        มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรืออากาศเอก


