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ลำดับ
ชื่อโครงการ
กำหนดการจัด
องคกร
ฉุกเฉินการแพทย
การแพทย
โครงการ
(นฉพ.)
(จฉพ.)
(พฉพ.)
๖ วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหง The 4th annual Meeting of วันที่ 30 กันยายน 1๖ คะแนน
ประเทศไทย
Thai College of Emergency – 2 ตุลาคม
Physicians Ultramodern in 2563
emergency medicine 2020
นางสาวอัจฉรา คำยา ๑๑ คะแนน
๗ คณะแพทยศาสตร
โครงการฝกอบรมการชวยฟนคืน รุนที่ 1/2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลากร วันที่ 20 กันยายน นางสาวจันทนา ศรีพราว ๑๑
คะแนน
ทางการแพทย”
2563
นายเกียรติศักดิ์ ชัยพรม ๑๓.๕
รุนที่ 2/2563
วันที่ 27 กันยายน คะแนน
นายประกาศิต ศรีสมศักดิ์ ๖
2563

๘

๙

๑๐

คณะแพทยศาสตร
โครงการสัมมนาวิชาการคณะแแพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม "10 ป Paramedic
MSU
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โครงการการอบรมฟนฟูหลักสูตร
พัทยา จังหวัดชลบุรี
ปฏิบัติการแพทยขั้นพื้นฐานและ
ชวยปฏิบัติการแพทยขั้นสูง
(พฉพ.) หรือ Emergency
Medical Technician (EMT)
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โครงการการอบรมฟนฟูความรู
พัทยา จังหวัดชลบุรี
และทักษะสำหรับอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย (อฉพ.) หรือ
Emergency Medical
Responder (EMR)

วันที่ 18
พฤศจิกายน
2563

คะแนน
นางสาวเปรมสุดา จันทพิมพ ๖
คะแนน

อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย
(อฉพ.)
-

-

๕

-

-

-

วันที่ 21
พฤศจิกายน
2563

-

-

๖

-

วันที่ 22
พฤศจิกายน
2563

-

-

๖

-

ผลการพิจารณาขอรับหนวยคะแนนฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๓ หนา ๒

ผลการพิจารณาขอรับหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องดานการแพทยฉุกเฉิน (CEPA)
จากการประชุมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการระบบการตออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
และการศึกษาตอเนื่องดานการแพทยฉุกเฉิน
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.๐0-13.๐0 น.
การยืนขอคะแนนดวยตนเอง

ชื่อ- สกุล
นายกำธร สุดแดนไกล (นฉพ.32)
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