
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๗ /  ๒๕๖๑      

เรื่อง ก าหนดการและรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน  
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

-------------------------------------------- 
  ตามที่ได้มีการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านตามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง 
การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอขึน้ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจ าปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศวิทยาลัยแพทยฉ์ุกเฉินแห่งประเทศ
ไทย ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ลงวันที่ ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน 
          บัดน้ีได้มีการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที ่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นตามประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ ๖/๒๕๖๑ 
โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันฝึกอบรมจ านวน ๑๑๘ คน   วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจงึขอ
ประกาศก าหนดการและรายช่ือผู้สมัครซึ่งมสีิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันฝึกอบรมที่เลือก
สมัครไว้เป็นล าดับสอง มีรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายช่ือตามผนวกแนบท้ายประกาศน้ี น าประกาศนี้เรียนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
อนุมัติให้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และให้
รายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวภายในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ตามก าหนดการ ณ สถานที่ที่สถาบนั
ฝึกอบรมก าหนดด้วย  

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
                  นาวาอากาศตรีหญิง      
   

 (แพทย์หญิง วราลี อภินิเวศ) 
    เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

ผู้ประกาศ 
 
 
 

   



 
 

 

                              รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก.) 
                          สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปกีารฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที ่๑ ครั้งที่ ๒ 

                                      วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
       
 ๑. รหัส สฝอ. ๑๐๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 รายงานตัวที่ ส านักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๑ ตึกผู้ป่วยนอก 

ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   
       
 ๒. รหัส สฝอ. ๑๐๒ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รบัได้ ๑ ต าแหน่ง)  
 รายงานตัวที ่ห้องประชุมชัน้ ๔ ตึกจุฬาภรณ์ (ตึก ER) รพ.จุฬาลงกรณ์  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

1 55095 นพ. กิตติพงศ์ ยกทรัพย์ รพ. สิชล นครศรีธรรมราช 

2 52058 พญ. กิตติมา โพธิปัตชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี

3 55328 พญ. ธันย์ชนก เสถียรวัฒน์ชัย อิสระ   

4 56038 นพ. วุฒิกร ทิพย์ธวัชวงศา รพ.ธรรมสาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี 

5 57713 พญ. อัญญา ไอยสุวรรณ์ รพ. สมุย สุราษฎร์ธานี 

       
 ๓. รหัส สฝอ. ๑๐๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 รายงานตัวที่ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   
       

 ๔. รหัส สฝอ. ๑๐๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 รายงานตัวที่ ห้องประชุม Board room ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.รามาธิบดี  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   
  

 
 

     



 
 

 

 ๕. รหัส สฝอ. ๑๐๕ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รับได ้๔ ต าแหน่ง)  
 รายงานตัวที ่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๑๒ อาคารรัตนชีวรักษ ์  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

1 51643 นพ. กฤษฎา ลีลาวิลาส รพ. พังงา พังงา 

       

 ๖. รหัส สฝอ. ๑๐๖ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 รายงานตัวที่ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอผู้ป่วย AE๔  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   
 ๗. รหัส สฝอ. ๑๐๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
 รายงานตัวที่ ห้องประชุมพลเอก อาทิตย์ ก าลังเอก ชั้น ๘ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี ก าลังเอก  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   
       
 ๘. รหัส สฝอ. ๑๐๙ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 รายงานตัวที่ ห้องเรียน ๘ ชั้น ๕ อาคารกิตติวัฒนา  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   
       
 ๙. รหัส สฝอ. ๑๑๐ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช  
 รายงานตัวที่ ส านักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น M อาคารเพชรรัตน์  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   
       
 ๑๐.รหัส สฝอ. ๑๑๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  
 รายงานตัวที่ ห้องประชุมธุรการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน (ตึกฉุกเฉินใหม่) 

ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   
       



 
 

 

 ๑๑.รหัส สฝอ. ๑๑๙ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (รับได้ ๓ ต าแหน่ง)  
 รายงานตัวที ่ธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ อาคารคุ้มเกล้า (บก กตน.)  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

1 47443 นพ. ไกรฤกษ์ ชวลิตกุล รพ. วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 

2 54936 นพ. ธีระ อินทวัฒน์ รพ. ชัยบาดาล ลพบุรี 

3 54136 พญ. นิรชา ตันติธรรม รพ. อ่างทอง อ่างทอง 

4 57485 พญ. ผาณิตา ปานนาค รพ. นราธิวาส นราธิวาส 

5 54015 พญ. ภูริสา ทองบุตร รพ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 

       
 ๑๒.รหัส สฝอ. ๑๒๒ โรงพยาบาลต ารวจ (รับได้ ๕ ต าแหน่ง )  
 รายงานตัวที ่ธุรการกลุ่มงานผู้ป่วยนอก ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

1 54929 นพ. ณัฐวัฒน์ แซ่หลี รพ. สตูล สตูล 

2 54897 พญ. วราภรณ์ สโมสร รพ. พิจิตร พิจิตร 

       
 ๑๓.รหัส สฝอ. ๒๐๒ โรงพยาบาลราชวิถี   
 รายงานตัวที่ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร EMS   
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   
       
 ๑๔.รหัส สฝอ. ๒๐๓ โรงพยาบาลเลิดสิน (รับได้ ๒ ต าแหน่ง)  
 รายงานตัวที ่อาคารอ านวยการ ชั้น G   
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

1 56740 พญ. จุฑามาศ สามารถ รพ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

2 56796 พญ. วริษฐา เอกเมธีพันธ์ อิสระ   

  
 
 
 
 

     



 
 

 

 ๑๕.รหัส สฝอ. ๒๐๔ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี(รับได้ ๓ ต าแหน่ง )  
 รายงานตัวที ่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารอ านวยการ ชั้น ๒  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

1 47405 พญ. เจนตา อุตสาหะ รพ. กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 

2 55690 พญ. เมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์ รพ. ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 

3 53290 นพ. สรอรรถ เลาประสพวัฒนา รพ. วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 

       
 ๑๖.รหัส สฝอ. ๒๐๕ โรงพยาบาลขอนแก่น   
 รายงานตัวที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้น ๕ อาคารสิรินธร  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   
       
 ๑๗.รหัส สฝอ. ๒๑๗ โรงพยาบาลชลบุรี (รับได้ ๔ ต าแหน่ง)  
 รายงานตัวที ่ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชัน้ 6 ตึกชลายุวัฒน ์  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

1 54457 นพ. กุลภัทร์ กลิ่นหอม รพ. ราชบุร ี ราชบุรี 

2 54481 พญ. ชมพูทิพย์ ศิริวรรัตน์ รพ. หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 

3 54214 พญ. ชัชศรัณย ์ อินธิสาร รพ. ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

4 57598 นพ. สุพัฒน์กิจ รัตนกังวานวงศ ์ รพ. บางพลี สมุทรปราการ 

       
 ๑๘.รหัส สฝอ. ๒๑๘ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (รับได้ ๓ ต าแหน่ง )  

 รายงานตัวที ่     

ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

1 51523 พญ. นวรัตน์ แสงชาล ี รพ. มหาสารคาม มหาสารคาม 

2 36494 นพ. พฤฒิพงศ์ ปวราจารย์ รพ. แมคคอร์มิค เชียงใหม่ 

  
 
 
 
 

     



 
 

 

 
 
 
 

 ๑๙.รหัส สฝอ. ๒๒๔ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
 รายงานตัวที่ ห้องธุรการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   

       
 ๒๐.รหัส สฝอ. ๒๓๐ โรงพยาบาลล าปาง   
 รายงานตัวที่ ห้องศูนย์อบรมและเรียนรู้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๑ อาคารนวมินทรราชภักดี  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มอัตราต าแหน่งที่อนุมัติจากแพทยสภาแล้ว   

       
 ๒๑.รหัส สฝอ. ๒๓๗ โรงพยาบาลหาดใหญ่ (รับได้  ๔ ต าแหน่ง )  
 รายงานตัวที่ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๑ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 

ไม่มีผู้สมัคร 

       
       

  
 
 

                     
                     
 
 


