
 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรสอบประมวลควำมรู้ด้ำนกำรกู้ชีพขั้นสูง (comprehensive life support test)  

รอบที่ 2 วันศุกร์ที่  10 ธนัวำคม 2564 โรงพยำบำลศิริรำช 

ผู้สมัครสอบทั้งหมด 40 คน จะแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยดังนี้ 

กลุ่มที่ 1ขอให้มารายงานตัวที่ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 โรงพยำบำลศิริรำช เวลำ 7:30 น. เสร็จเวลำ 13:00 น. 

1 มนฤญช์ อรุโณทอง  

2 เจนตา อุตสาหะ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

3 ชลทิพย์ บุญญาพงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

4 ภาวดี ช านิเชิงค้า 

5 วรวีร ์ ชูรุจิพร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

6 พัชรณิชา ด่วนเดิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

7 ชัชศรัณย์ อินธิสาร โรงพยาบาลชลบุรี  

8 ณัฐชยาภรณ์ จันทร์ส่อง โรงพยาบาลต ารวจ  

9 พารณ ขันติโชติ  

10 กุลภัทร์ กลิ่นหอม โรงพยาบาลชลบุรี  

กลุ่มที่ 2 ขอให้มารายงานตัวที่ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 โรงพยำบำลศิริรำช เวลำ 9:30 น. เสร็จเวลำ 13:00 น. 

11 ณัฐกานต์ กองแก้ว คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

12 ณัฐธยาน์ คูสุวรรณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

13 ศิวาพร กุสละพัชรินทร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

14 สรอรรถ เลาประสพวัฒนา โรงพยาบาลต ารวจ  

15 มนทารว์ มหาวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  



16 นฤดม ผาติกูลรังสรรค์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

17 ภัทรนันท์ พูลทอง โรงพยาบาลขอนแก่น 

18 กมลชนก ภูโอบ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

19 วศิน เพริศพรายวงศ์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

20 ธิดาภรณ์ เปล่งอุดมกิจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

 

กลุ่มที่ 3 ขอให้มารายงานตัวที่ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 โรงพยำบำลศิริรำช เวลำ 12:00 น. เสร็จสิ้นเวลำ 

15:00 น. 

21 พชรพร ปรีชากุล โรงพยาบาลรามาธิบดี  

22 สุกัลยา ปริยะบ ารุงชาติ โรงพยาบาลล าปาง  

23 ฐิตาภรณ์ ฤทธิรงค์สกุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

24 นิติ รุ่งฟ้าแสงอรุณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

25 ศุภารัตน์ สกุลพานิช โรงพยาบาลต ารวจ  

26 วราภรณ์ สโมสร โรงพยาบาลต ารวจ  

27 เจษฎา ศุภปีติพร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

28 ชมพูทิพย์ ศิริวรรัตน์ โรงพยาบาลชลบุรี  

29 วิสาลิน ี ส่งเสริม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 เบญจมาภรณ์ สุขหมื่น โรงพยาบาลรามาธิบดี  

    

    

    

    



กลุ่มที่ 4 ขอให้มารายงานตัวที่ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 โรงพยำบำลศิริรำช เวลำ 12:30 น. เสร็จสิ้นเวลำ 

16:00 น. 

 

31 สริยา เสือแซมเสริม โรงพยาบาลนครพิงค์  

32 เจษฎา ศรัณยพฤทธิ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

33 กันธิชา สุทธิสุวรรณ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

34 สุชาดา ทองบัว คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

35 ภูริสา ทองบุตร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

36 สุนิษา ทองค าฟู โรงพยาบาลชลบุรี  

37 ชาวิน ตรีกาญจนานันท์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

38 บุษบง อุฬารกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

39 ชุติมณฑน์ ไวยหงษ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

40 นุสสรา วีสูงเนิน โรงพยาบาลขอนแก่น 



ค ำแนะน ำเกี่ยวกับ อุปกรณ์และกำรแต่งกำย 

การแต่งกาย ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีควรสวมใส่กางเกงขายาว  

อุปกรณ์ที่ควรน ามาด้วย  

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ปากกา 

3. Stethoscope 

ในการเข้าสอบ หลังจากลงทะเบียนเข้าสอบแล้ว จะไม่อนุญำตให้พกอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่าง ๆ เช่น 

โทรศัพท์มือถือ ipad, tablet และ notebook ต่างๆ จะได้รับอุปกรณ์เหล่ำนี้คืนหลังกำรสอบเสร็จสิ้น 

ในการเข้าสอบจะไม่มีอาหารเช้า และเที่ยงส าหรับผู้เข้าสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบรับประทานอาหารให้เรียบร้อย

ก่อนการสอบ ส าหรับผู้เข้าสอบกลุ่มแรก และกลุ่มที่สอง จะมีอาหารว่างตอนเช้าให้ โดยจะให้รับประทานประมาณ 

10:00 น.  

ลักษณะกำรสอบ 

จัดสอบเป็นสถานีสอบ จ านวน ๕ สถานี มีสถานีพัก ๑ สถานี โดยใช้หุ่นจ าลองทางการแพทย์หรือผู้ป่วยสมมติ 

จ าลองสถานการณ์การกู้ชีพขั้นสูงในลักษณะผสมผสาน เช่น การกู้ชีพขั้นสูงทางหัวใจ (advanced cardiac life 

support) การกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก (pediatrics advanced life support) การกู้ชีพในทารกแรกเกิด (neonatal 

resuscitation) การกู้ชีพขั้นสูงในผู้ป่วยอุบัติเหตุ (advanced trauma life support) ภาวะฉุกเฉินทางพิษวิทยา 

(emergency in medical toxicology) การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care and EMS system) 

การจัดการภัยพิบัติ (disaster life support) และเวชหัตถการกู้ชีพขั้นสูง (resuscitative procedure) 

ใช้เวลาสอบสถานีละ ๑๕ นาที ผู้เข้าสอบต้องท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม ในการกู้ชีพนั้น ๆ โดยในแต่ละสถานี

จะมีกรรมการคุมสอบสถานีละ ๒ คน มีช่วงพักระหว่างข้อ ๑ นาที 

เกณฑ์กำรตัดสินผลสอบ 

การตัดสินผลสอบ ใช้เกณฑ์ผ่านอย่างน้อย ๔ ข้อใน ๕ ข้อ โดยแต่ละข้อคิดตามเกณฑ์ผ่านที่ก าหนดไว้ 

(minimal passing level) และต้องไม่มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดรุนแรง (critical error) เกิดขึ้น ทั้งนี้การตัดสินผลการ

สอบของกรรมการคุมสอบถือเป็นที่สิ้นสุด 

ผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบ เพ่ือน าไปยื่นเป็นหลักฐาน

ประกอบการสอบเพื่อวุฒิบัตรความรู้ความช านาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่อไป โดยประกาศนียบัตรนี้มีอายุ ๓ ปี 



กำรประกำศผลสอบ จะประกาศผลสอบใน website ของ comprehensive life support test http://

learn.logroll07.com/course/view.php?id=7     หลังการสอบเสร็จสิ้น 48 ชั่วโมง และสามารถ download ใบ

ประกาศนียบัตรหลังการสอบเสร็จสิ้น 1 เดือน 

 

http://learn.logroll07.com/course/view.php?id=7%20
http://learn.logroll07.com/course/view.php?id=7%20

