
 

ผนวก ข. รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคดัเลือกเปนแพทยประจําบาน (แผน ก.)  

สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ประจําปการฝกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ คร้ังที่ ๑.๒ 

วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

................................................ 

๑. รหัส สฝอ. ๑๐๑ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายงานตัวท่ี สํานักงานภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ชั้น ๑ ตึกผูปวยนอก 

ที่ ชื่อ - สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

มีผูไดรับการคัดเลือกเต็มตามจํานวนตําแหนงท่ีไดรับอนุมัติจากแพทยสภาแลว 

 

๒. รหัส สฝอ. ๑๐๒ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตําแหนงที่เหลือ ๑ ตําแหนง 

รายงานตัวท่ี หองประชุมช้ัน ๔ ตึกจุฬาภรณ (ตึก ER) รพ.จุฬาลงกรณ  

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

๑ นพ. กานต มาตงัคะ โรงพยาบาลบานแพว สมุทรสาคร 
 

๒ นพ. เตชสิทธ์ิ เวสสธาดา รพ. เจาพระยายมราช สุพรรณบุรี สาธารณสุข 

๓ นพ. ปณณวัชญ วงษธนะสิทธิ์ รพ. กระทุมแบน สมุทรสาคร สาธารณสุข 

๔ พญ. ปยะกาญจน สมบูรณสิทธ์ิ รพ. แหลมฉบัง ชลบุรี สาธารณสุข 

๕ นพ. ยศกร เกียรติวรชาติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา สาธารณสุข 

๖ พญ. รสสุคนธ ชูปญญา รพ. กาฬสินธุ กาฬสินธุ สาธารณสุข 

๗ นพ. วิทวัส จงสุวรรณวัฒนา รพ. เชียงรายประชานุเคราะห เชียงราย สาธารณสุข 

๘ นพ. ศมาโรจน เดชาศิลปชัยกุล รพ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สาธารณสุข 

 

๓. รหัส สฝอ. ๑๐๓ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รายงานตัวท่ี หองประชุมภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี 

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

มีผูไดรับการคัดเลือกเต็มตามจํานวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาแลว 

 

๔. รหัส สฝอ. ๑๐๔ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายงานตัวท่ี หองประชุม Board room ช้ัน ๓ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.รามาธิบดี 

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

มีผูไดรับการคัดเลือกเต็มตามจํานวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาแลว 

 

 

 

 



๕. รหัส สฝอ. ๑๐๕ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตําแหนงท่ีเหลือ ๓ ตําแหนง 

รายงานตัวท่ี ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ช้ัน 12 อาคารรัตนชีวรักษ 

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

ไมมีผูสมัครในรอบนี ้

 

๖. รหัส สฝอ. ๑๐๖ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รายงานตัวท่ี หองประชุมภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน หอผูปวย AE๔ 

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

มีผูไดรับการคัดเลือกเต็มตามจํานวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาแลว 

 

๗. รหัส สฝอ. ๑๐๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ตําแหนงท่ีเหลือ ๒ ตําแหนง 

รายงานตัวท่ี หองประชุมพลเอก อาทิตย กําลังเอก ช้ัน ๘ อาคารทานผูหญิงประภาศรี กําลังเอก 

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

๑ นพ. กิตตรัิฐ สุรพัฒนา รพ. ศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย สาธารณสุข 

๔ นพ. ปริญญา โลกโบว รพ. วังนอย พระนครศรีอยุธยา สาธารณสุข 

๗ นพ. สิโรตม เดชหาญสถิต  อิสระ     

 

๘. รหัส สฝอ. ๑๐๙ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รายงานตัวท่ี หองเรียน ๘ ชั้น ๕ อาคารกิตติวัฒนา 

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

มีผูไดรับการคัดเลือกเต็มตามจํานวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาแลว 

 

๙. รหัส สฝอ. ๑๑๐ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ตําแหนงที่เหลือ ๑ ตําแหนง 

รายงานตัวท่ี สํานักงานภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ชั้น M อาคารเพชรรัตน 

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

๑ พญ. กรกนก พาบุ รพ. มหาสารคาม มหาสารคาม สาธารณสุข 

๒ นพ. ชาวิน ตรีกาญจนานันท อิสระ     

๓ พญ. ณฐัรดี ดีโชต ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ

ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

นนทบุรี ศึกษาธิการ 

๔ พญ. ทัชมน เล้ียงพาณชิย รพ. สมุทรสาคร สมุทรสาคร สาธารณสุข 

๕ นพ. พิทย จันทรสมบูรณ รพ. อุดรธานี อุดรธานี สาธารณสุข 

๖ นพ. ภัทราวุธ วงษแสงอรุณศรี อิสระ     

๗ นพ. วรกันต ฉัตรศิริมงคล รพ. กรุงเทพสมุย สุราษฎรธานี   

๘ พญ. อรพรรณ ปนทะธง เขตสุขภาพท่ี 1 ลําพูน สาธารณสุข 

 



๑๐. รหัส สฝอ. ๑๑๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา ตําแหนงที่เหลือ ๒ ตําแหนง 

รายงานตัวท่ี หองประชุมธุรการกลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน ช้ัน ๓ อาคารผูปวยนอกและฉุกเฉิน (ตึกฉุกเฉินใหม) 

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

๑ พญ. ณฐัสุดา อนรรฆรจิต รพ. ประโคนชัย บุรีรัมย สาธารณสุข 

 

๑๑. รหัส สฝอ. ๑๑๙ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตําแหนงท่ีเหลือ ๒ ตําแหนง 

รายงานตัวท่ี ธุรการกองตรวจโรคผูปวยนอก ชั้น ๔ อาคารคุมเกลา (บก กตน.) 

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

๑ นพ. กรีฑา คําเนียม รพ. ศรีสังวาลย แมฮองสอน สาธารณสุข 

๒ พญ. คัคนางค วะรงค รพ. ยโสธร ยโสธร สาธารณสุข 

๓ พญ. เฑียรมณี รุมดอน โรงพยาบาลพระยุพราชทาบอ หนองคาย สาธารณสุข 

๔ พญ. ธนภรณ เหมเวช รพ. บานโปง ราชบุรี สาธารณสุข 

๕ พญ. ปวีณา อาษากิจ รพ. สิชล นครศรธีรรมราช สาธารณสุข 

๖ พญ. ปาจรีย เวชศิลป รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก สาธารณสุข 

๗ พญ. พนิดา ทิมเทพ รพ. ชัยบาดาล ลพบุรี สาธารณสุข 

๘ นพ. พฤฒ ิ สรอยเพชรเกษม รพ. อุตรดติถ อุตรดิตถ สาธารณสุข 

๙ พญ. พัชรี บรรณศรี รพ. เกษตรวิสัย รอยเอ็ด สาธารณสุข 

๑๐ นพ. พารณ ขันติโชติ อิสระ   

๑๑ พญ. วชิราภรณ สตารัตน รพ. รอยเอ็ด รอยเอ็ด สาธารณสุข 

๑๒ พญ. ศุภางค ต้ังลิตานนท อิสระ     

๑๓ พญ. หทัยกาญจน เสียงเพราะ รพ. สังขะ สุรินทร สาธารณสุข 

๑๔ นพ. หริรักษ เกล้ียงสะอาด รพ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สาธารณสุข 

๑๕ พญ. อรณชิา โตวิวัฒน รพ. อุทัยธานี อุทัยธานี สาธารณสุข 

๑๖ พญ. อริสา วงศวานวัฒนา อิสระ     

 

๑๒. รหัส สฝอ. ๑๒๒ โรงพยาบาลตํารวจ ตําแหนงท่ีเหลือ ๒ ตําแหนง 

รายงานตัวท่ี ธุรการกลุมงานผูปวยนอก ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9  

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

๑ พญ. คุณัญญา คลายคลึง รพ. สวรรคประชารักษ นครสวรรค สาธารณสุข 

๒ นพ. จตุพนธ กอนสมัฤทธ์ิ อิสระ     

๓ นพ. ชญานิน ทัปนวัชร รพ. พระน่ังเกลา นนทบุรี สาธารณสุข 

๔ พญ. สริตา ไชยเจริญ รพ. ราชบุรี ราชบุรี สาธารณสุข 

๕ นพ. สุรชัช ศิวะตระกูล รพ. กุมภวาป อุดรธานี สาธารณสุข 

 

 



๑๓. รหัส สฝอ. ๒๐๒ โรงพยาบาลราชวิถี 

รายงานตัวท่ี หองประชุม ชั้น ๒ อาคาร EMS 

ที่ ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

มีผูไดรับการคัดเลือกเต็มตามจํานวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาแลว 

 

๑๔. รหัส สฝอ. ๒๐๓ โรงพยาบาลเลิดสิน 

รายงานตัวท่ี  

ท่ี ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

มีผูไดรับการคัดเลือกเต็มตามจํานวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาแลว 

 

๑๕. รหัส สฝอ. ๒๐๔ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตําแหนงที่เหลือ ๑ ตําแหนง 

รายงานตัวท่ี 

ท่ี ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

ไมมีผูสมัครในรอบนี้ 

 

๑๖. รหัส สฝอ. ๒๐๕ โรงพยาบาลขอนแกน 

รายงานตัวท่ี กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉินช้ัน ๕ อาคารสิรินธร 

ท่ี ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

มีผูไดรับการคัดเลือกเต็มตามจํานวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาแลว 

 

๑๗. รหัส สฝอ. ๒๑๗ โรงพยาบาลชลบุรี 

รายงานตัวท่ี หองประชุมกลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน ช้ัน 6 ตึกชลายุวัฒน  

ท่ี ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

มีผูไดรับการคัดเลือกเต็มตามจํานวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาแลว 

 

๑๘. รหัส สฝอ. ๒๑๘ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ตําแหนงท่ีเหลือ ๓ ตําแหนง 

รายงานตัวท่ี 

ท่ี ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

ไมมีผูสมัครในรอบนี ้

 

๑๙. รหัส สฝอ. ๒๑๙ โรงพยาบาลนครพิงค ตําแหนงท่ีเหลือ ๑ ตําแหนง 

รายงานตัวท่ี 

ท่ี ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

ไมมีผูสมัครในรอบนี ้

 



๒๐. รหัส สฝอ. ๒๒๔ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รายงานตัวท่ี หองธุรการ กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน 

ท่ี ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

มีผูไดรับการคัดเลือกเต็มตามจํานวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาแลว 

 

๒๑. รหัส สฝอ. ๒๓๐ โรงพยาบาลลําปาง 

รายงานตัวท่ี หองศูนยอบรมและเรียนรู กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน ชั้น ๑ อาคารนวมินทรราชภักดี 

ท่ี ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

มีผูไดรับการคัดเลือกเต็มตามจํานวนตําแหนงที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาแลว 

 

๒๒. รหัส สฝอ. ๒๓๗ โรงพยาบาลหาดใหญ ตําแหนงท่ีเหลือ ๒ ตําแหนง 

รายงานตัวท่ี หองประชุมกลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน ช้ัน ๑ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน  

ท่ี ชื่อ สกุล ตนสังกัด จังหวัด กระทรวง 

ไมมีผูสมัครในรอบนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


