
 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรสอบประมวลควำมรู้ด้ำนกำรกู้ชีพขั้นสูง (comprehensive life support test)  

รอบที่ 1 วันเสำร์ที่  6 พฤศจิกำยน 2564 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ 

ผู้สมัครสอบทั้งหมด 40 คน จะแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยดังนี้ 

กลุ่มที่ 1ขอให้มารายงานตัวที่ ตึกสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ (ตึก ER ใหม่) ชั้น 16 เวลำ 7:30 น. เสร็จเวลำ 

13:00 น. 

1 อัญญา ไอยสุวรรณ์  

2 ณัฐณิชา อากาศวิภาต  

3 ธีรกานต์ เจริญไชย โรงพยาบาลขอนแก่น  

4 สุจารี ฉัตรรัตนวารี 

5 กมลวรรณ แดงประเสริฐ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

6 วริษฐา เอกเมธีพันธ์ โรงพยาบาลเลิดสิน  

7 กันต์ฤทัย อ่ิมอก โรงพยาบาลรามาธิบดี  

8 ศิรดา จินตนาวสันต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

9 กรวีร์ ขจรวัฒนากุล โรงพยาบาลรามาธิบดี  

10 ยศกร เกียรติวรชาติ  

    

    

    

 



กลุ่มที่ 2 ขอให้มารายงานตัวที่ ตึกสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ (ตึก ER ใหม่) ชั้น 16 เวลำ 9:30 น. เสร็จเวลำ 

13:00 น. 

11 ธนโชต ิ กิจมีรัศมีโยธิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

12 เชาวดี กิตติคงวัตร  

13 หริรักษ์ เกลี้ยงสะอาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 พีรยา เลิศไพศาล โรงพยาบาลรามาธิบดี  

15 ภควัต ลิ้มสิริวัฒนกุล โรงพยาบาลต ารวจ  

16 วาทินี งามพิมลกุล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

17 วรัชญา นิ่มนวน โรงพยาบาลรามาธิบดี  

18 ผาณิตา ปานนาค โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

19 พฤฒิพงศ์ ปวราจารย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

20 ปณตพันธ์ เพ็ชรน้ าสิน โรงพยาบาลล าปาง  

    

    

    

    

 

  



กลุ่มที่ 3 ขอให้มารายงานตัวที่ ตึกสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ (ตึก ER ใหม่) ชั้น 16  เวลำ 12:00 น. เสร็จสิ้น

เวลำ 15:00 น. 

21 ปริยดา ปิยกุลมาลา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

22 วริศา เปลี่ยนประเสริฐ วชิรพยาบาล  

23 ณัฐชัย พรวิชุลดา  

24 กิตติมา โพธิปัตชา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

25 วิสสุตา ประไพพร โรงพยาบาลราชวิถี  

26 พลอยไพลิน ประสานศิลป์  

27 ธนทัต รุจิพรรณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

28 ณัฐวัฒน์ แซ่หลี โรงพยาบาลต ารวจ  

29 พิชญ์ แสงประทีปทอง โรงพยาบาลรามาธิบดี  

30 สิรินันท์ สามัคคีนนท์ โรงพยาบาลราชวิถี  

    

    

    

    

 

 

 

  



กลุ่มที่ 4 ขอให้มารายงานตัวที่ ตึกสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ (ตึก ER ใหม่) ชั้น 16  เวลำ 12:30 น. เสร็จสิ้น

เวลำ 16:00 น. 

 

31 เดชา แสงเลิศศิลปชัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

32 ศิรสิทธิ์ สถิรเจริญกุล  

33 เฉลิมชัย เตศิริ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

34 วินัย แทนบุญไพรัช  

35 ปฏิภาณ ทองศรี  

36 กฤษณะ ท้วมจุ้ย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

37 วรการ ตีระกนก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  

38 ศุภการ อุปกรณ์ศิริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

39 เจษฎา อัศวภาคย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

40 ภัทรมน วฤทธิกุล วชิรพยาบาล  

    

    

    

    

    
 



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 ขอให้ผู้เข้าสอบรับประทานอาหารให้

เรียบร้อยก่อนการสอบ ส าหรับผู้เข้าสอบกลุ่มแรก และกลุ่มที่สอง จะมีอาหารว่างตอนเช้าให้ โดยจะให้รับประทาน

ประมาณ 10:00 น.  

ลักษณะกำรสอบ 

จัดสอบเป็นสถานีสอบ จ านวน ๕ สถานี มีสถานีพัก ๑ สถานี โดยใช้หุ่นจ าลองทางการแพทย์หรือผู้ป่วย

สมมติ จ าลองสถานการณ์การกู้ชีพข้ันสูงในลักษณะผสมผสาน 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 โดยในแต่ละ

สถานีจะมีกรรมการคุมสอบสถานีละ ๒ คน มีช่วงพักระหว่างข้อ ๑ นาที 

เกณฑ์กำรตัดสินผลสอบ 

การตัดสินผลสอบ ใช้เกณฑ์ผ่านอย่างน้อย ๔ ข้อใน ๕ ข้อ โดยแต่ละข้อคิดตามเกณฑ์ผ่านที่ก าหนดไว้ 

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

การสอบของกรรมการคุมสอบถือเป็นที่สิ้นสุด 

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 

ใบประกาศนียบัตรหลังการสอบเสร็จสิ้น 1 เดือน 

 

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

