
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๔ /  ๒๕๖๓ 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน  
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒  

-------------------------------------------- 
      ตามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอขึ้น
ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทยป์ฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ คณะผู้บริหาร 
สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ  ห้องประชุมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๒ให้ก าหนด 
การรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม๒๕๖๓ 
รอบที่ ๒  จ านวนแพทยป์ระจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และสถาบันรับฝึกอบรมที่รับได้ ๒๘ ต าแหน่ง ดังนี้ 

 

รหัส สถาบันฝึกอบรม จ านวนต าแหน่งที่รับได้ 

105 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 

107 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก 2 

109 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 

118 โรพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 1 

119 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 2 

122 โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2 

204 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์ 3 

217 โรงพยาบาลชลบรุี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 

218 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 

237 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 

233 โรงพยาบาลสระบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 

216 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 

  รวมทุกสถาบันฝึกอบรม 28 

         



 
 

 

  บัดน้ีสิ้นสุดการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ส่งรายช่ือผู้สมัครที่ไดร้ับการคัดเลือกเป็นแพทยป์ระจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ 
ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓  รอบ ๒  โดยมีผู้ได้รบัการคัดเลือก จ านวน ๑๖ คน เป็นแพทย์ทีม่ีต้นสังกัด 
 ๓  คน และทนุอิสระ  ๑๓ คน คงเหลือ ๑๓ ต าแหน่ง เสนอเข้าที่ประชุมวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในการประชุม 
คณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน พิจารณาผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการ 
ฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที ่๒ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  

 
 

                                              
                     
 
                       นาวาอากาศตรีหญิง 

 (แพทย์หญิง วราลี อภินิเวศ) 
    เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (แผน ก.) 
ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ 

 

รหัส สถาบันฝึกอบรม จ านวนต าแหน่งที่รับได้ 

105 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 

107 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก 
  1.พญ.วรนษิฐ์   ทวีสินธนกิตติ์         (ต้นสังกัด รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา) 

2 

109 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  1.นายแพทย์  กฤตธี   ณ พัทลุง           (ต้นสังกัด รพ.สุราษฎร์ธานี) 
  2.แพทย์หญิง วรพร    เบญจพงษ์วิมล    (อิสระ) 
  3.นายแพทย์  โดม     รัฐอมฤต           (อิสระ) 

3 

118 
โรพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
  1.แพทย์หญิง  เบญจวรรณ  เลขะมั่นคง (อิสระ) 

1 

119 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
  1.นายแพทย์ ไชยพัฒน์  สัตยธรรม       (อิสระ) 
  2.นายแพทย์ จักรพัชร์  ศีละสะนา       (อิสระ) 

2 

122 
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  1.นายแพทย์ นัสวิน    กัจฉมาภรณ์      (อิสระ) 
  2.นายแพทย์ อภิพันธ์  ธีรพัฒนะ         (อิสระ) 

2 

204 

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย ์
  1.นายแพทย์  ภาวัตร     ตรีทิพย์สถิต  (อิสระ) 
  2.นายแพทย์  กันตวัฒน์  ภู่ภิรมย์       (อิสระ) 
  3.นายแพทย์  สรรเสริญ  ศรีมินิพันธ์    (อิสระ) 
  4.นายแพทย์  ธาม         อ๋างสกุล      (อิสระ) 
(หมายเหตุ แทน 1 ต าแหน่ง ในรอบที่ 1 เนื่องจาก แพทย์หญิง ผ่องเพ็ญ ศิริโชติยะกุล สละสิทธิ์) 

3 

 217 
โรงพยาบาลชลบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  1.นายแพทย์ ปิยบุตร  จีรพงษ์อุดม     (อิสระ) 

2 

218 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 

237 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 

233 
โรงพยาบาลสระบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 1.นายแพทย์ ศุภวัฒน์  ทรงกิตติ         (ต้นสังกัด รพ.กบินทร์บุรี) 

3 

216 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 1.นายแพทย์ ธนพนธ์   ว่องลิ้มกิตติกุล  (อิสระ) 

1 

 


