


ผนวก ก. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเปน็แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก.)  
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ คร้ังที่ ๑.๑ 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
................................................ 

 
 

๑. รหัส สฝอ. ๑๐๒ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รายงานตัวที่ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกจุฬาภรณ์ (ตึก ER) รพ.จุฬาลงกรณ์ 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. วณิสรำ คุปต์นิรัติศัยกุล    
๒ นพ. ศมำโรจน์ เดชำศิลปชัยกุล โรงพยำบำลศรีสะเกษ   
๓ นพ. เตชสิทธ์ิ เวสสธำดำ โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช  สุพรรณบุร ี  
๔ นพ. กำนต์ มำตังคะ อิสระ   
๕ นพ. คณพัทธ์ เลิศไชยงค์พำนิช อิสระ   

 
 
 

๒. รหัส สฝอ. ๑๐๖ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานตัวที่ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอผู้ป่วย AE๔ 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. ปรเมท ภูมิโยชน์ โรงพยำบำลพล   

๒ นพ. นิรุตติ ศรีมำค ำ รพ. 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ   

๓ นพ. หริรักษ ์ เกลี้ยงสะอำด โรงพยำบำลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ  

๔ พญ. เสำวลักษณ์ อินจันทร์ต๊ะ โรงพยำบำลนำงรอง  บุรีรัมย์  

๕ พญ. เจนตำ อุตสำหะ โรงพยำบำลกันทรลักษ ์ ศรีสะเกษ  

       

 
๓. รหัส สฝอ. ๑๑๐ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

รายงานตัวที่ ส านักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน M อาคารเพชรรัตน์ 
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. ทัชมน เลี้ยงพำณิชย์ รพ สมุทรสำคร   

๒ พญ. วรกันต์ ฉัตรศิริมงคล    

๓ พญ. ณัฐรดี ดีโชต    

๔ นพ. ศิรวุฒิ สุรพฤกษ์    

๕ นพ. ปัณณวัชญ์ วงษ์ธนะสิทธ์ิ โรงพยำบำลกระทุ่มแบน   

 



๔. รหัส สฝอ. ๑๑๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
รายงานตัวที่ ห้องประชุมธุรการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน ๓ อาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน (ตึกฉุกเฉินใหม่) 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. วศินี 

 
นิรันพรพุทธำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนี 
อุบลรำชธำนี  

 
๕. รหัส สฝอ. ๑๒๒ โรงพยาบาลต ารวจ 

รายงานตัวที่ ธุรการกลุ่มงานผู้ป่วยนอก ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. ศุภมิตร ศุภมงคลศริ ิ รพร.สว่ำงแดนดิน   

๒ พญ. ณัฏฐณิกำ จิณสิทธ์ิ โรงพยำบำลพุทธชินรำช พิษณุโลก พิษณุโลก  

๓ นพ. วิทวัส จงสุวรรณวัฒนำ โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุ
เครำะห ์

  

๔ นพ. สริตำ ไชยเจริญ รพ.รำชบุรี  รำชบุร ี  

๕ นพ. พุทธินันท์ วรรธนทวำทศ    

๖ พญ. สุทธิรัตน์ รัตนโรจนำกุล    

๗ นพ. วุฒิกร ทิพย์ธวัชวงศำ    

 
๖. รหัส สฝอ. ๒๐๓ โรงพยาบาลเลิดสิน 

รายงานตัวที่  
ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. วชิรำภรณ ์ สตำรัตน์ โรงพยำบำลร้อยเอ็ด   

๒ นพ. ศขรินทร์ แก้วย่ิงยงค์    

 
 
 

๗. รหัส สฝอ. ๒๐๔ โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี
รายงานตัวที่ 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ พญ. ณิชกำนต์ พินิจจิตรสมุทร โรงพยำบำลปำกช่องนำนำ   

       

       

 
 
 
 



๘. รหัส สฝอ. ๒๑๗ โรงพยาบาลชลบุรี 
รายงานตัวที่ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ัน 6 ตึกชลายุวัฒน์  

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. ธนพงศ์ เขตอริยกุล โรงพยำบำลสรุินทร ์ สุรินทร ์  

๒ พญ. ปิยะกำญจน์ สมบูรณ์สิทธ์ิ โรงพยำบำลแหลมฉบัง ชลบุร ี  

 
 
 
 

๙. รหัส สฝอ. ๒๒๔ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
รายงานตัวที่ ห้องธุรการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ท่ี ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด กระทรวง 
๑ นพ. ทยำกร สำมำรถ โรงพยำบำลปรำสำท   

       

 
 
 
 


