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คู่มือแนะน ำ 

กำรสอบภำคทฤษฎี 
 

ส ำหรับผู้เข้ำสอบ 

เพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัต ิ

แสดงควำมรู้ควำมช ำนำญ 

ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

สำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 

ปีกำรสอบ ๒๕๖๑ 
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คู่มือแนะน ำกำรสอบภำคทฤษฎี 

เพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

สำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน  ปีกำรสอบ ๒๕๖๑ 

 

กำรสอบปรนัย  (Multiple Choice Question : MCQ) การสอบปรนัยประกอบด้วยข้อสอบจ านวน ๒๐๐ 

ข้อ แบ่งการสอบเป็น ๒ ฉบับ ๆ ละ ๑๐๐ ข้อ ฉบับแรกสอบในภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และฉบับหลังในภาค

บ่าย เวลา ๑๓.๐๐  – ๑๖.๓๐ น. โดยมีรายละเอียดก าหนดสัดส่วนข้อสอบตามรายวิชาในหลักสตูรตามผนวกแนบท้าย

เอกสารนี ้

ผู้มีสิทธิเขา้สอบ : ผูผ้่านการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตั้งแตครบ ๒๓ เดือนขึน้ไป หรือมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑.๑๓ (๓) แห่งเกณฑ์หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

ก ำหนดกำรสอบในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องนิรันดร์วิชญ์ อำคำรมงกุฎเวช ชั้น ๑

โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ถนนรำชวิถี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร   
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ผนวก ก. สัดส่วนข้อสอบปรนัยวิชำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 200 ข้อ 
 จ ำนวนข้อสอบ 

ผู้ใหญ่ เด็ก รวม 
A. ควำมรู้เกี่ยวกับโรค/ภำวะท่ีส ำคัญและพบได้บ่อยทำงเวชกรรมฉุกเฉิน (135 ข้อ) 
     1. Abdominal and gastrointestinal disorders 7 1 8 
     2. Cardiovascular disorders  8 2 10 
     3. Cutaneous disorders 4 1 5 
     4. Endocrine, metabolic and nutritional disorders 6 1 7 
     5. Environmental disorders 7 1 8 
     6. Head, ear, eye, nose, throat disorders 6 2 8 
     7. Hematologic disorders 4 1 5 
     8. Immune system disorders 4 1 5 
     9. System infectious disorders 6 2 8 
     10. Musculoskeletal disorders (non-traumatic) 3 1 4 
     11. Nervous system disorders 6 2 8 
     12. Obstetrics and gynecology 4 0 4 
     13. Psychobehavioral disorders 5 1 6 
     14. Renal and urogenital disorders  6 1 7 
     15. Thoracic-respiratory disorders 7 3 10 
     16. Toxicologic disorders 10 2 12 
     17. Traumatic disorders 14 6 20 
B. ทักษะเวชหัตถกำรฉุกเฉิน (15 ข้อ) 10 5 15 
C. ควำมรู้และทักษะกำรอ ำนวยกำรและกำรสั่งกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ (25 ข้อ) 
    1. Clinical aspects of EMS 15 
    2. Medical oversight of EMS 10 
D. ควำมรู้และทักษะกำรตรวจและกำรแปลผลกำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำรเวชกรรมฉุกเฉิน (10 ข้อ) 

10 

E. ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติทำงเวชจริยศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำรในเวชกรรมฉุกเฉิน (15 ข้อ) 
     1. Interpersonal and communication skills 2 
     2. Practice-based learning and improvement 3 
     3. Professionalism 3 
     4. System-based practice 7 
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ลักษณะข้อสอบสอบปรนัย (Multiple Choice Question : MCQ) 

รายละเอียดข้อสอบ 

 ข้อสอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้อ่านเข้าใจง่าย สัดส่วนเนื้อหาข้อสอบโดยประมาณ 

ประกอบด้วยเนื้อหา ระดับที่ ๑ ร้อยละ ๗๐, ระดับที่ ๒ ร้อยละ ๒๐, และระดับที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ตามเกณฑ์หลักสูตร

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ประเภทข้อสอบเป็นการแก้ปัญหาเวชกรรม (problem solving) อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ที่เหลือจะเป็นประเภท 

recall, comprehension หรือ interpretation ตามความเหมาะสม 

๒. รูปแบบข้อสอบเป็นค าถามเชิงบวก (หลีกเลี่ยงค าถามเชิงลบ หรือค าถามยกเว้น) โดยมีค าตอบที่ประกอบด้วย ๕ 

ตัวเลือก (one-best choice answer) ทั้งนี้ทุกตัวเลือกมักเป็นไปในแนวเดียวกัน เช่น เป็นตัวเลือกเกี่ยวกับการ

รักษาหรือการสืบค้นเหมือนกันทั้ง ๕ ตัวเลือก  ยกเว้นว่าข้อสอบเป็นไปในลักษณะที่ต้องการประเมินล าดับการ

ปฏิบัติซึ่งอาจมีตัวเลือกทั้งที่เกี่ยวกับการรักษาและการสืบค้นร่วมกันได้ และการใส่หน่วยวัด (unit) ก ากับค่าตัวเลข

ต่างๆ ให้ใช้ระบบเมตริกเป็นหลัก และใช้ตัวย่อมาตรฐานสากล 
 
 

ตัวอย่ำงข้อสอบปรนัยส ำหรับกำรสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร สำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 
 
โจทย์ และ ตัวเลือก  

ชายไทยอายุ 34 ปี อาชีพเชื่อมเหล็ก วันนี้เลิกงานเวลา 16.00 น.ตามปกติ ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. เริ่มมี
อาการปวดตามาก ลืมตาไม่ขึ้น น้ าตาไหล มาที่ห้องฉุกเฉินเวลา 23.00 น. ตรวจพบตาแดงทั้งสองข้าง ไม่มีขี้ตา  

กำรวินิจฉัยที่เป็นไปได้มำกที่สดุ ได้แก่ข้อใด 
A. corneal ulcer 
B. acute conjunctivitis 
C. corneal foreign body 
D. ultraviolet keratopathy 
E. acute angle closure glaucoma 
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เอกสำรอ้ำงอิงในกำรจดัท ำข้อสอบ 
 
ข้อสอบจะรวมทั้งควำมรู้พื้นฐำนและระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมด โดยยึดถือตำมต ำรำมำตรฐำนและ
เอกสำรอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้เป็นหลัก 
  

1. Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 8th Edition  
2. Rosen's Emergency Medicine, 9th edition: Concepts and Clinical Practice 
3. ACEP Clinical Topics & ACEP Practice Management (www.acep.org)  
4. Emergency Medical System (http://www.ems.gov/)  
5. Institute of Medical Education (http://iemecourses.com/)  
6. ATSDR Emergency Response (http://www.atsdr.cdc.gov/)  
7. Judith Tintinalli, Peter Cameron, James Holliman, editors. EMS: A Practical Global 

Guidebook. International Federation for Emergency Medicine, 2010. 

 
หมำยเหตุ 

1. ยกเว้นความรู้ ทักษะ และเจตคติทางเวชจริยศาสตร์และวิทยาการจัดการในเวชกรรมฉุกเฉินในส่วน
ที่เป็นเฉพาะของประเทศไทย และมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน  

2. กรณีการบรรยายประจ าในการประชุมร่วมวิชาการระหว่างสถาบันทีว่ิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทยจัดให้อาจารย์ที่บรรยายได้ออกข้อสอบไว้ให้ด้วย ถ้าป็นหัวเรื่องตรงกับลักษณะเฉพาะที่
ก าหนดเป็นข้อสอบ ก็จะน ามาพิจารณาเป็นล าดับแรก แตจ่ะตรวจสอบกับต ารา/เอกสารอ้างอิง
ดังกล่าวก่อน หากขัดแย้งกับต ารา/เอกสารอ้างอิงดังกล่าว ต้องยึดถือตามต ารา/เอกสารอ้างอิงดังที่
กล่าวมาแล้วเป็นหลัก 

 
  

http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=40
http://secure2.acep.org/BookStore/p-357-rosens-emergency-medicine-concepts-and-clinical-practice-6th-ed.aspx
http://www.acep.org/bvtaxonomy.aspx?__taxonomyid=2&path=&__taxonomyshowall=0
http://www.acep.org/bvtaxonomy.aspx?__taxonomyid=106
http://www.acep.org/
http://www.ems.gov/
http://www.ems.gov/
http://iemecourses.com/index.html
http://iemecourses.com/
http://www.atsdr.cdc.gov/emergencyresponse.html
http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.mcgraw-hill.co.uk/cgi-bin/same_author.pl?author=Judith+Tintinalli
http://www.mcgraw-hill.co.uk/cgi-bin/same_author.pl?author=Peter+Cameron
http://www.mcgraw-hill.co.uk/cgi-bin/same_author.pl?author=James+Holliman
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รำยช่ือผูเขำสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงควำมรูควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
สำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉินภำคทฤษฎี (MCQ) ประจ ำปกำรสอบ 2561 

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม 2561 เวลำ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  
ณ ห้องนิรันทร์วิชญ์ ชั้น 1 ตึกมงกุฎเวช รพ.พระมงกุฎเกล้ำ 

 

รหัสสอบ 
แผนกำร
ฝึกอบรม 

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชำชีพ
เวชกรรม 

ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สถำบัน 

2025901001 แผน ก 45906 แพทย์หญิง กนกรัตน์ ทัมพากร รพ.ราชวิถี 
2245901002 แผน ก 47071 แพทย์หญิง กนกวรรณ ไชยเรศ รพ.มหาราชนครราชสีมา 

2245902003 แผน ข 51430 นายแพทย ์ กฤชสิริ  จีระศิร ิ รพ.มหาราชนครราชสีมา 

1225811004 แผน ก 46008 นายแพทย ์ กฤตานน ทัฬหกุล รพ.ต ารวจ 

1045901005 แผน ก 49732 นายแพทย ์ กฤษฎา  ชุมวณิชย ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

1225721006 แผน ก 45011 นายแพทย ์ กวิน จิตใจฉ่ า รพ.ต ารวจ 

1015811007 แผน ก 45030 แพทย์หญิง ก่องกาญจน ์ สุดสวาสดิ ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล 

1045901008 แผน ก 49733 นายแพทย ์ กอบชัย สัตยภิวัฒน ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

1075901009 แผน ก 45879 แพทย์หญิง กัญญาวีร์ อนันตรัมพร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระ
มงกุฎเกล้า 

2155721010 แผน ก 37281 นายแพทย ์ กิตติชัย โพธิ์ดม รพ.ขอนแก่น 
1075901011 แผน ก 45941 นายแพทย ์ กิตติภูมิฐ์ กวินโชตไิพศาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระ

มงกุฎเกล้า 

2045901012 แผน ก 46939 แพทย์หญิง กิตติยา ไทยธวชั รพ.นพรัตนราชธาน ี

2305901013 แผน ก 46940 แพทย์หญิง กิตติยา สินธนา รพ.ล าปาง 
2245901014 แผน ก 51444 แพทย์หญิง เก็จอัมพร ศิริปักมานนท ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา 

1025901015 แผน ก 45909 แพทย์หญิง เกษรา วิไลศร ี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

1105901016 แผน ก 52247 แพทย์หญิง แก้ววลี แก้วนิล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
ม.นวมินทราธิราช 

1185901017 แผน ก 50746 แพทย์หญิง ขวัญชนก เลิศสิริภัทรจิตร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 

1185901018 แผน ก 50747 นายแพทย ์ คงพันธ ์ เหมือนมยุรฉัตร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 

1025901019 แผน ก 47117 นายแพทย ์ คณาฤทธิ ์ พฤฒิพันธ์พิศุทธ ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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รหัสสอบ 
แผนกำร
ฝึกอบรม 

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชำชีพ
เวชกรรม 

ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สถำบัน 

1025901020 แผน ก 48071 นายแพทย ์ คมสันต ิ วงศ์กุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

1045901021 แผน ก 45691 แพทย์หญิง คาฐาวัณฏ ์ วงศ์ไชยเสร ี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

1225901022 แผน ก 47398 แพทย์หญิง จตุพร ตังเจริญ รพ.ต ารวจ 

1055902023 แผน ข 51663 นายแพทย ์ จิรัฐติ จารุวัฒนสุนทร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร ์

1195901024 แผน ก 46578 แพทย์หญิง จุฑารัตน ์ นิลด ี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

2025901025 แผน ก 45092 แพทย์หญิง จุติมา แสนค าหมื่น รพ.ราชวิถี 
2195902026 แผน ข 51223 แพทย์หญิง จุฬาลักษณ ์ นุพอ รพ.นครพิงค์ 
2305902027 แผน ข 51225 นายแพทย ์ ใจประภัสส ์ ว่องวัฒนโรจน ์ รพ.ล าปาง 
2025811028 แผน ก 44280 แพทย์หญิง ฉัตรนภา จ าปาหอม รพ.ราชวิถี 
2245901029 แผน ก 47081 แพทย์หญิง ฉัตรสุดา จันทา รพ.มหาราชนครราชสีมา 

1195811030 แผน ก 46230 แพทย์หญิง ชนกานต ์ ภิริยะกากูล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

1035901031 แผน ก 46355 แพทย์หญิง ชนิกานต ์ มาไพโรจน ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
2025901032 แผน ก 49618 แพทย์หญิง ชนิดา กิจอุดมรัตน์ รพ.ราชวิถี 
2025901033 แผน ก 48331 นายแพทย ์ ชลธิศ รัตนธราธร รพ.ราชวิถี 
1225811034 แผน ก 42999 นายแพทย ์ ชลิตพล งามเบญจวงศ ์ รพ.ต ารวจ 

1105901035 แผน ก 50847 นายแพทย ์ ชวินทร ์ สุเทพารักษ ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
ม.นวมินทราธิราช 

1065901036 แผน ก 47362 แพทย์หญิง ชิดชนก เปลี่ยนศรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

2245901037 แผน ก 47120 นายแพทย ์ ชิษณุสรณ์  มีพลัง รพ.มหาราชนครราชสีมา 

1045901038 แผน ก 45232 แพทย์หญิง ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

1035902039 แผน ข 51242 แพทย์หญิง ชุติกาญจน ์ ทองสุจริตกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
2305902040 แผน ข 51244 แพทย์หญิง ชุตินนัท ์ แสวงรัตน ์ รพ.ล าปาง 
2035901041 แผน ก 36333 นายแพทย ์ เชฐพล ตั้งค้าวานิช รพ.เลิดสิน 

2245612042 แผน ข 45166 แพทย์หญิง ฐปนีย ์ มั่นกลาง รพ.มหาราชนครราชสีมา 

1195901043 แผน ก 51822 นายแพทย ์ ณพัชร สมบัติเจริญไทย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

1075901044 แผน ก 52249 แพทย์หญิง ณัฏฐณิชา อดุลยธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระ
มงกุฎเกล้า 

2025901045 แผน ก 47383 แพทย์หญิง ณัฏฐิณีพร ช านาญเวช รพ.ราชวิถี 
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รหัสสอบ 
แผนกำร
ฝึกอบรม 

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชำชีพ
เวชกรรม 

ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สถำบัน 

1015901046 แผน ก 48567 แพทย์หญิง ณัฐญดา บุญชนะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล 

2195902047 แผน ข 51251 แพทย์หญิง ณัฐฐิกานต ์ มีลาภ รพ.นครพิงค์ 
2155901048 แผน ก 51486 นายแพทย ์ ณัฐพงษ ์ เขียวค้า รพ.ขอนแก่น 

2155901049 แผน ก 46600 นายแพทย ์ ณัฐพล ตรีทิพย์วถิตย์ รพ.ขอนแก่น 

1055811050 แผน ก 47415 แพทย์หญิง ณัฐยา พรมวัง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร ์

1035901051 แผน ก 51117 แพทย์หญิง ณัฐิกานต์  อรรถปรียางกูร คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
1195901052 แผน ก 45474 แพทย์หญิง ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

2175802053 แผน ข 51119 นายแพทย ์ ทศพร กุลวงศ์อนันชยั รพ.ชลบุร ี

1195901054 แผน ก 46965 แพทย์หญิง ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

1015901055 แผน ก 45836 นายแพทย ์ เทวา แสนละเอียด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล 

2375901056 แผน ก 49932 นายแพทย ์ ธณดล เศียรอินทร์ รพ.หาดใหญ่ 
1065901057 แผน ก 46619 นายแพทย ์ ธนวัฒน ์ ค าภูแก้ว คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

2245901058 แผน ก 51511 นายแพทย ์ ธนาวฒุ ิ ทือกระโทก รพ.มหาราชนครราชสีมา 

2025811059 แผน ก 44779 แพทย์หญิง ธนิตาวด ี เชื้อโชต ิ รพ.ราชวิถี 
1015901060 แผน ก 50273 แพทย์หญิง ธวัลรัตน ์ ดุรงค์ธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ม.มหิดล 

2035901061 แผน ก 47167 แพทย์หญิง ธัญธร นพเก้ารัตนมณ ี รพ.เลิดสิน 
1075901062 แผน ก 50776 นายแพทย ์ ธีร์ธวัช สถิรรัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระ

มงกุฎเกล้า 

1195901063 แผน ก 46976 แพทย์หญิง ธีรารัตน ์ เพ็ชรประเสริฐ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

1025901064 แผน ก 50570 นายแพทย ์ นรวิชญ ์ กิจไพศาลรัตนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2245811065 แผน ก 41013 นายแพทย ์ นัฐพงษ ์ บุญภิละ รพ.มหาราชนครราชสีมา 

1195901066 แผน ก 44330 แพทย์หญิง น้ าทิพย ์ อ่ิมวัฒนกุล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

1095901067 แผน ก 45890 นายแพทย ์ นิคม พันธ์พฤกษา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
1075901068 แผน ก 47879 แพทย์หญิง นิชาภา จงถาวรสถิตย ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระ

มงกุฎเกล้า 

1045901069 แผน ก 46983 แพทย์หญิง นิภา พึ่งส าราญ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 
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รหัสสอบ 
แผนกำร
ฝึกอบรม 

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชำชีพ
เวชกรรม 

ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สถำบัน 

1195901070 แผน ก 50594 แพทย์หญิง ปริญยดา ฝูงทองเจริญ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

2175901071 แผน ก 50597 นายแพทย ์ ปรีชา สุวันเตโช รพ.ชลบุร ี

1045901072 แผน ก 45918 แพทย์หญิง ปรียารัตน ์ เอียดแก้ว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

2375901073 แผน ก 45077 นายแพทย ์ ปาว ี ภวภูตานนท์ ณ 
มหาสารคาม 

รพ.หาดใหญ่ 

1065901074 แผน ก 45078 แพทย์หญิง ปิยธิดา แกล้วกล้า คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

1055722075 แผน ข 47349 แพทย์หญิง ปิยะฉัตร บุญชัย คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร ์

1045901076 แผน ก 50783 แพทย์หญิง ปิยะธิดา หฤหรรษวาสิน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

2185901077 แผน ก 46436 แพทย์หญิง ปิยะนาถ จันทรศัพท ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

2045901078 แผน ก 45549 แพทย์หญิง เปมิสา ประทีปพฒัน
ธ ารง 

รพ.นพรัตนราชธาน ี

1075901079 แผน ก 47172 แพทย์หญิง ผกามาศ ฮ้อถาวรพัฒน ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระ
มงกุฎเกล้า 

1055901080 แผน ก 42935 นายแพทย ์ พงศกร ทองนุ่น คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร ์

2025811081 แผน ก 44889 นายแพทย ์ พงศกร ฉ่ าพึ่ง รพ.ราชวิถี 
1015901082 แผน ก 47134 นายแพทย ์ พงศ์ดนัย วัฒนเพ็ญไพบูลย ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ม.มหิดล 

1025901083 แผน ก 52184 นายแพทย ์ พชรพล ผลิตวานนท ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

1045901084 แผน ก 51145 แพทย์หญิง พรนิตา นาคสนิธุ ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

2025901085 แผน ก 41585 นายแพทย ์ พลัฏฐ์ ประกอบศรีกุล รพ.ราชวิถี 
1075901086 แผน ก 44351 แพทย์หญิง พัชรนุช วรรณจักร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระ

มงกุฎเกล้า 

1195901087 แผน ก 46051 แพทย์หญิง พัสส์ชปภา ชัยสุข รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

1105901088 แผน ก 46053 นายแพทย ์ พิทยุตม ์ เจนสัจวรรณ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
ม.นวมินทราธิราช 

2245901089 แผน ก 43578 แพทย์หญิง พิมพ์ไทย นามโพธิ ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา 

1185901090 แผน ก 45149 นายแพทย ์ พิรญาณ ์ อุ่นชื่น รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 
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รหัสสอบ 
แผนกำร
ฝึกอบรม 

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชำชีพ
เวชกรรม 

ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สถำบัน 

2175902091 แผน ข 52290 แพทย์หญิง พุทธิพร แพรกสมุทร รพ.ชลบุร ี

1045901092 แผน ก 46163 แพทย์หญิง ภคพร ด ารงกุลชาต ิ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

2045811093 แผน ก 49668 นายแพทย ์ ภวินท ์ ฟู่เจริญ รพ.นพรัตนราชธาน ี

2245902094 แผน ข 51561 แพทย์หญิง ภัทร์นฤน ปุณณะนิธ ิ รพ.มหาราชนครราชสีมา 

2335902095 แผน ข 51160 แพทย์หญิง ภัทราภรณ์ ทองยงค์ รพ.สระบุร ี

1015901096 แผน ก 47725 นายแพทย ์ ภาณุเมศวร์ หิรัญวิชญารัตน ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล 

1045901097 แผน ก 51162 แพทย์หญิง ภาวิตา ชุมเกลี้ยง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

2025901098 แผน ก 45894 แพทย์หญิง มณฑิรา พัฒสาริกรณ ์ รพ.ราชวิถี 
202581199 แผน ก 47369 แพทย์หญิง มัณธนี  จันทพัฒน ์ รพ.ราชวิถี 
1095901100 แผน ก 46176 แพทย์หญิง มัลลิกา  บุญเนียม  คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
2155901101 แผน ก 39944 แพทย์หญิง มัลลิกา  บุญยัง รพ.ขอนแก่น 

1035901102 แผน ก 43108 แพทย์หญิง มานิตา ทดเพชร คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
1225901103 แผน ก 44938 แพทย์หญิง มาริสา สุขบัต ิ รพ.ต ารวจ 

1195901104 แผน ก 46282 แพทย์หญิง ยิ่งลักษณ ์ แสงเวหาสน ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

1045901105 แผน ก 47098 นายแพทย ์ ระวินทร ์ โนนหนองค ู คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

1055901106 แผน ก 47199 แพทย์หญิง ลลิตา ฉลองกุลศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร ์

2175901107 แผน ก 50354 แพทย์หญิง เลิศนภา สุมนาวด ี รพ.ชลบุร ี

1035902108 แผน ข 51356 นายแพทย ์ วชิระ วงศ์ธนสารสิน คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
1105901109 แผน ก 50892 นายแพทย ์ วณิช รุจิคุณานันท ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

ม.นวมินทราธิราช 

1105902110 แผน ข 50893 นายแพทย ์ วนวัชร วิเชียรนพรัตน ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
ม.นวมินทราธิราช 

1015901111 แผน ก 47739 แพทย์หญิง วรัญญา ระวังนาม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล 

2175901112 แผน ก 48248 แพทย์หญิง วรินญา ศรีสุดดี รพ.ชลบุร ี

1105901113 แผน ก 48813 แพทย์หญิง วริษา ประเสริฐทรัพย ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
ม.นวมินทราธิราช 

1095901114 แผน ก 46186 แพทย์หญิง วันด ี เหลืองพูนลาภ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
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รหัสสอบ 
แผนกำร
ฝึกอบรม 

เลขที่ใบ
ประกอบ
วิชำชีพ
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ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สถำบัน 

1045901115 แผน ก 47922 แพทย์หญิง วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

1035901116 แผน ก 46488 นายแพทย ์ วิพุธ เล้าสุขศร ี คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
1065901117 แผน ก 47070 แพทย์หญิง วิภาดา ทูลภิรมย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

1045901118 แผน ก 46886 แพทย์หญิง วิภาดา พิศพรรณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

2175901119 แผน ก 50685 นายแพทย ์ วีรวิทย์ เจริญพงพันธุ ์ รพ.ชลบุร ี

1055902120 แผน ข 51760 นายแพทย ์ ไวณิก สุขมี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร ์

2155901121 แผน ก 50349 นายแพทย ์ ศราวิน  ทองรอง รพ.ขอนแก่น 
1065901122 แผน ก 46746 แพทย์หญิง ศิรินาถ เหิรเมฆ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

2185901123 แผน ก 46498 นายแพทย ์ ศุภกฤษ เจริญข า รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

1075901124 แผน ก 45901 แพทย์หญิง สลิล พงศ์พจมาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระ
มงกุฎเกล้า 

1065901125 แผน ก 44038 นายแพทย ์ สัณฐวัฒน ์ วรรณบุษปวชิ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

1075901126 แผน ก 49839 แพทย์หญิง สาธญา  บุร ี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระ
มงกุฎเกล้า 

1075901127 แผน ก 42471 แพทย์หญิง สุขุมาล สุนทร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระ
มงกุฎเกล้า 

1095901128 แผน ก 48527 นายแพทย ์ สุทธิพงส ์ สุวรรณทวีมีสุข คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
1195811129 แผน ก 47447 แพทย์หญิง สุนทรา  บุญช ู รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

1195901130 แผน ก 47345 แพทย์หญิง สุภาสนิ ี จิตปรีดา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 

1045901131 แผน ก 45813 แพทย์หญิง สุวิชญา สุรพรไพบูลย ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ม.มหิดล 

1105901132 แผน ก 48380 แพทย์หญิง อรอินทร์ วินทะไชย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
ม.นวมินทราธิราช 

1065901133 แผน ก 45087 แพทย์หญิง อารีรัตน์ ไกรศรีวรรธนะ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 

 


