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คู่มือแนะน าการสอบภาคทฤษฎี 
เพ่ือหนังสืออนุมัติและวุฒิบตัร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉิน  ปีการสอบ ๒๕๖๐ 

ประกอบด้วย 

การสอบปรนัย  (Multiple Choice Question : MCQ) การสอบปรนัยประกอบด้วยข้อสอบ
จ านวน ๒๐๐ ข้อ แบ่งการสอบเป็น ๒ ฉบับ ๆ ละ ๑๐๐ ข้อ ฉบับแรกสอบในภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
น. และฉบับหลังในภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐  – ๑๖.๓๐ น. โดยมีรายละเอียดก าหนดสัดส่วนข้อสอบตาม
รายวิชาในหลักสูตรตามผนวกแนบท้ายเอกสารนี้ 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบ: ผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตั้งแตครบ ๒๓ เดือนขึ้น
ไป หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑.๑๓ (๓) แห่งเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านฯ สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก าหนดการสอบในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   
 
ข้อปฏิบัติในการสอบ 
๑. ผู้เข้าสอบ เตรียมหลักฐาน บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่รับรองโดยหน่วยงานราชการ เพ่ือ
เป็นหลักฐานยืนยันตัวผู้เข้าสอบ ถ้าไม่มีจะไม่ให้เข้าสอบ 
๒. เตรียมเครื่องเขียน ได้แก่ ดินสิ ๒B ขึ้นไป ยางลบ กบเหลาดินสอ ปากกาลูกลื่น มาเอง 
๓. เตรียมเสื้อผ้าที่มีความอบอุ่นเพียงพอในการเข้าสอบ 
๔. ห้ามน าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ห้ามใส่นาฬิกา เข้าห้องสอบ 
๕. หากจะเข้าห้องน้ า ให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบทุกครั้ง 
๕. ห้ามทุจริตการสอบ หากจับได้ มีโทษปรับตกทุกรณี 
  



ผนวก ก. การสอบภาคทฤษฎี 

สัดส่วนข้อสอบปรนัยวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 200 ข้อ 

ก. การตัดสินใจทางเวชกรรม (Clinical Decision Making) 130 ขอ้ 
จ านวนข้อสอบ 

ผู้ใหญ่ เด็ก รวม 
1. ความผิดปกติของช่องท้องและระบบทางเดินอาหาร 5 1 6 
2. ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด 7 1 8 
3. ความผิดปกติของผิวหนัง 3 1 4 
4. ความผิดปกติของระบบเมแทโบลซิึม, ต่อมไร้ท่อ และภาวะโภชนาการ 5 1 6 
5. ความผิดปกติเหตุสิ่งแวดล้อมและการเป็นพิษ 6 1 7 
6. ความผิดปกติของศีรษะ, หู, ตา, จมูก และคอหอย 3 1 4 
7. ความผิดปกติของระบบเลือด 4 1 5 
8. ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 4 1 5 
9. ความผิดปกติเหตุตดิเช้ือตามระบบ 6 2 8 
10. ความผิดปกติของระบบโครงร่างและกลา้มเนื้อ (ไม่ใช่จากการบาดเจบ็) 4 0 4 
11. ความผิดปกติของระบบประสาท 6 1 7 
12. ความผิดปกติทางสูตินรีเวชกรรม 3 0 3 
13. ความผิดปกติทางจิตเวชกรรม 3 1 4 
14. ความผิดปกติของไต ทางเดินปสัสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ ์ 6 1 7 
15. ความผิดปกติของทรวงอกและระบบหายใจ 6 2 8 
16. ความผิดปกติเหตุพิษ 6 2 8 
17. ความผิดปกติเหตุบาดเจ็บ 14 6 20 
18. หัตถการทางเวชกรรมฉุกเฉิน รวมทั้งการกู้ชีพ 7 3 10 
19. การตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย และการตรวจพิเศษอ่ืนๆ 6 6 
ข. วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (30 ข้อ)  
1) โครงสร้างและการท าหน้าที่ของระบบอวัยวะ  

  (ก) ศีรษะ, หู, ตา, จมูก และคอหอย 1 
  (ข) ทรวงอกและการหายใจ 1 
  (ค) การไหลเวียนเลือด (หัวใจและหลอดเลือด) 1 
  (ง) ช่องท้องและทางเดินอาหาร 1 
  (จ) ไตและทางเดินปัสสาวะ 1 
  (ฉ) การสืบพันธุ ์ 1 
  (ช) ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน 1 
  (ซ) เมแทโบลิซึม, ต่อมไร้ท่อ และภาวะโภชนาการ 1 
  (ฌ) เลือดและการสร้างเม็ดเลือด 1 
  (ญ) โครงร่างและกล้ามเนื้อ 1 
  (ฎ) ประสาท 1 

2) กลวิธานและพยาธิสภาพการบาดเจ็บและการเป็นพิษ 4 
3) พยาธิวิทยาและก าเนิดพยาธิของเวชภาวะฉุกเฉิน 2 
4) อิทธิพลของสิง่แวดล้อมต่อการเกดิโรค 3 
5) จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 4 



สัดส่วนข้อสอบปรนัยวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒๐๐ ข้อ (ต่อ) 
เร่ือง จ านวนข้อสอบ 
6) การตัดสินใจทางเวชกรรม  

  (ก)      วิธีเชิงปริมาณเพื่อช่วยการตัดสินใจทางคลินิก 2 
  (ข)      เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ 2 
  (ค)      Evidence-based medicine 2 
ค. วิทยาการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (20 ข้อ) 

1) Out of Hospital Emergency Clinical Care & Procedures  3 
2) Emergency Medical Direction    
• Overview of Emergency Medical System 2 
• Medical Oversight 1 
• EMS Personnel and Education 1 
• Special Emergency Medical System Responsibilities 1 
• Current EMS Master and Operational Plans in Thailand 2 
3) Emergency Medical System: EMS   
• Pre-hospital clinical care protocols 1 
• Pre-hospital ground & air medical system planning, design, and logistics 2 
• Mass casualty management / Disaster preparedness & response 2 
• Weapons of mass destruction 1 
• Hazardous materials 1 
• Injury prevention & control 2 
• Basic methodology, data acquisition & management, & ethics of research 1 

ง. ความรู้บูรณาการ 20 
 

 
 



ลักษณะข้อสอบสอบปรนัย (Multiple Choice Question : MCQ) 

รายละเอียดข้อสอบ 

 ข้อสอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้อ่านเข้าใจง่าย สัดส่วนเนื้อหาข้อสอบ ประกอบด้วย
เนื้อหา ระดับที่ ๑ ร้อยละ ๗๐, ระดับที่ ๒ ร้อยละ ๒๐, และระดับที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ตามเกณฑ์หลักสูตรการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑. ประเภทข้อสอบเป็นการแก้ปัญหาเวชกรรม (problem solving) ร้อยละ ๖๐, ที่เหลือร้อยละ ๔๐ เป็น

ประเภท recall, comprehension หรือ interpretation ตามความเหมาะสม 
๒. รูปแบบข้อสอบเป็นค าถามเชิงบวก (หลีกเลี่ยงค าถามเชิงลบ หรือค าถามยกเว้น) โดยมีค าตอบที่

ประกอบด้วย ๕ ตัวเลือก (one-best choice answer) ทั้งนี้ทุกตัวเลือกมักเป็นไปในแนวเดียวกัน เช่น 
เป็นตัวเลือกเกี่ยวกับการรักษาหรือการสืบค้นเหมือนกันทั้ง ๕ ตัวเลือก  ยกเว้นว่าข้อสอบเป็นไปใน
ลักษณะที่ต้องการประเมินล าดับการปฏิบัติซึ่งอาจมีตัวเลือกทั้งที่เกี่ยวกับการรักษาและการสืบค้นร่วมกัน
ได้  และการใส่หน่วยวัด  (unit) ก ากับค่าตัวเลขต่างๆ ให้ ใช้ระบบเมตริกเป็นหลัก และใช้ตัวย่อ
มาตรฐานสากล 

 
 

ตัวอย่างข้อสอบปรนัยส าหรับการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 
โจทย์ และ ตัวเลือก  

ชายไทยอายุ 34 ปี อาชีพเชื่อมเหล็ก วันนี้เลิกงานเวลา 16.00 น.ตามปกติ ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 22.00 
น. เริ่มมีอาการปวดตามาก ลืมตาไม่ขึ้น น้ าตาไหล มาที่ห้องฉุกเฉินเวลา 23.00 น. ตรวจพบตาแดงทั้งสอง
ข้าง ไม่มีขี้ตา  

การวินิจฉัยที่เป็นไปได้มากที่สุด ได้แก่ข้อใด 
A. corneal ulcer 
B. acute conjunctivitis 
C. corneal foreign body 
D. ultraviolet keratopathy 
E. acute angle closure glaucoma 

 



เอกสารอ้างอิงในการจดัท าข้อสอบ 
ข้อสอบจะรวมทั้งความรู้พื้นฐานและระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมด โดยยึดถือตามต ารามาตรฐานและ
เอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้เป็นหลัก 

1. Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 8th Edition 
2. Rosen's Emergency Medicine, 8th edition: Concepts and Clinical Practice 
3. Roberts & Hedges’ Clinical Procedures in Emergency Medicine, 6th Edition (2014) 
4. Advanced Cardiovascular Life Support: Provider Manual. American Heart 

Association 2015. 
5. American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and 

Emergency Cardiovascular Care. Pediatric Advanced Life Support 2015. 
6. American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and 

Emergency Cardiovascular Care. Neonatal Resuscitation 2015.  
7. American College of Surgeons. Committee on Trauma. ATLS: Advanced Trauma 

Life Support for Doctors (Student Course Manual), 9th Edition. American College 
of Surgeons, Chicago, IL:2012. 

8. Cone D, Brice JH, Delbridge TR, Myers B. Emergency Medical Services Clinical Practice 
and Systems Oversight, 2nd edition. National Association of EMS Physicians 2015. 

9. Handbook for EMS Medical Directors. FEMA 2012. 
http://www.naemsp.org/MDC%20References%20for%20Website/handbook_for_ems_
medical_directors.pdf 

10. กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว.  
11. ความรู้บูรณาการ http://www.rcpt.org/index.php/trainningtesting/2012-09-21-03-19-

31/387-2014-03-20-10-20-47.html  
 
หมายเหตุ 

1. ยกเว้นความรู้ทางบูรณาการในส่วนที่เป็นเฉพาะของประเทศไทยและมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน  
2. กรณีการบรรยายประจ าในการประชุมร่วมวิชาการระหว่างสถาบันที่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินจัดให้  

อาจารย์ที่บรรยายได้ออกข้อสอบไว้ให้ด้วย ถ้าป็นหัวเรื่องตรงกับลักษณะเฉพาะที่ก าหนดเป็นข้อสอบ 
ก็จะน ามาพิจารณาเป็นล าดับแรก แต่จะตรวจสอบกับต ารา/เอกสารอ้างอิงดังกล่าวก่อน หากขัดแย้ง
กับต ารา/เอกสารอ้างอิงดังกล่าว ต้องยึดถือตามต ารา/เอกสารอ้างอิงดังที่กล่าวมาแล้วเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bookstore.acep.org/tintinalli-s-emergency-medicine-a-comprehensive-study-guide-8th-edition-479966
http://www.amazon.com/2-Volume-Set-Rosens-Emergency-Medicine/dp/1455706051
https://booksofmedicine.wordpress.com/2015/05/09/roberts-hedges-clinical-procedures-in-emergency-medicine/
http://wdn2.ipublishcentral.com/ahapublisher/viewinside/500452957525570
http://wdn2.ipublishcentral.com/ahapublisher/viewinside/500452957525570
https://circ.ahajournals.org/content/132/18_suppl_2/S526.full.pdf+html
https://circ.ahajournals.org/content/132/18_suppl_2/S526.full.pdf+html
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/part-13-neonatal-resuscitation/
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/part-13-neonatal-resuscitation/
http://www.torrentmobz.com/ebooks/76463-advanced-trauma-life-support-atls-student-course-manual-9th-edition.html
http://www.torrentmobz.com/ebooks/76463-advanced-trauma-life-support-atls-student-course-manual-9th-edition.html
http://www.torrentmobz.com/ebooks/76463-advanced-trauma-life-support-atls-student-course-manual-9th-edition.html
http://www.naemsp.org/Pages/Textbook.aspx
http://www.naemsp.org/Pages/Textbook.aspx
http://www.naemsp.org/MDC%20References%20for%20Website/handbook_for_ems_medical_directors.pdf
http://www.naemsp.org/MDC%20References%20for%20Website/handbook_for_ems_medical_directors.pdf
http://www.rcpt.org/index.php/trainningtesting/2012-09-21-03-19-31/387-2014-03-20-10-20-47.html
http://www.rcpt.org/index.php/trainningtesting/2012-09-21-03-19-31/387-2014-03-20-10-20-47.html


สกุล

1046020001 แผน ก. 43440 พญ. กมลพรรณ ถิระพงษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1076020002 แผน ก. 42112 นพ. กรกฤต สุวรรณธีรางกูร กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

1226020003 แผน ก. 46008 นพ. กฤตานน ทัฬหกุล สตช-โรงพยาบาลตํารวจ

1226031004 แผน ก. 45011 นพ. กวิน จิตใจฉ่ํา สตช-โรงพยาบาลตํารวจ

1016020005 แผน ก. 45030 พญ. กองกาญจน สุดสวาท คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2246020006 แผน ข. 49734 พญ. กัญญาณัฐ กลิ่นหอมโสภณ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2176020007 แผน ข. 48394 พญ. กันตกนก ปยะธรรม สป-โรงพยาบาลชลบุรี

1046020008 แผน ก. 43629 นพ. กานต สุทธาพานิช คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2156031009 แผน ก. 37281 นพ. กิตติขัย โพธิ์ดม สป-โรงพยาบาลขอนแกน

2176020010 แผน ก. 44632 นพ. เกษม สุนันทศิริกูล สป-โรงพยาบาลชลบุรี

1036020011 แผน ข. 48686 พญ. จริยา ภูดิศชินภัทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1036020012 แผน ก. 42126 นพ. จักรพันธ ธรรมเมธากาญจน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1046020013 แผน ก. 44486 พญ. จันทิมา โอภาวัฒนสิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2026020014 แผน ก. 43832 นพ. จารุวัฒน สําลีพันธ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี

2176020015 แผน ก. 40487 พญ. จิตรลดา รุจิราภิลักษณ สป-โรงพยาบาลชลบุรี

1036020016 แผน ก. 44086 นพ. จิระพงศ รจุิราพรพงศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1196020017 แผน ก. 29628 พญ. จิราภา ทองผิว กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

1016020018 แผน ก. 45211 นพ. จิรายุ จันทนาโกเมษ คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1106020019 แผน ก. 46797 พญ. จุฑามาศ พันธุยศยรรยง คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

2246020020 แผน ก. 44964 พญ. จุฑามาศ ไพรวัลย สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2026020021 แผน ก. 44280 พญ. ฉัตรนภา จําปาหอม กพ-โรงพยาบาลราชวิถี

1046020022 แผน ก. 44492 พญ. ชญาณี เกาเอ้ียน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1196020023 แผน ก. 46230 พญ. ชนกานต ภิริยะกากูล กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

1046020024 แผน ก. 45700 พญ. ชนัดดา งามไพบูลยสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2036020025 แผน ก. 44495 พญ. ชนิดา ศักดิ์เพชร กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน

1226020026 แผน ก. 42999 นพ. ชลิตพล งามเบญจวงศ สตช-โรงพยาบาลตํารวจ

1106020027 แผน ก. 48562 นพ. ชัชวาลย เอ้ือจารพุร คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

1226020028 แผน ก. 39267 พญ. ชารียา ธเนศานนท สตช-โรงพยาบาลตํารวจ
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1076020029 แผน ก. 45710 พญ. ชิตินทร บุญสุขจิตเสรี กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

2246031030 แผน ก. 45166 พญ. ฐปนีย มั่นกลาง สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2026020031 แผน ก. 48108 นพ. ฐิติ ตั้งลิตานนท กพ-โรงพยาบาลราชวิถี

1016031032 แผน ก. 41701 นพ. ณรงคศกัดิ์ จําปา คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1186020033 แผน ก. 43968 นพ. ณหทัย จงประสิทธิ์กุล กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

1026020034 แผน ก. 45462 พญ. ณัชชา ชัยศุภมงคลลาภ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1106020035 แผน ก. 48334 นพ. ณัชพล สินวสุวรรณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

2036020036 แผน ก. 45241 นพ. ณัฏฐ จักรขจรวัฒน กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน

2026020037 แผน ก. 43970 นพ. ณัฐชัย กิตติพศ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี

1026020038 แผน ก. 48568 พญ. ณัฐนิช นทเกลา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1066020039 แผน ก. 45093 นพ. ณัฐพล สัตยซื่อ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

1066020040 แผน ก. 51491 นพ. ณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

1056020041 แผน ก. 47415 พญ. ณัฐยา พรมวัง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1106020042 แผน ก. 44303 พญ. ดุษฎี ชีวินกฤตยกุล คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

1196020043 แผน ก. 49328 นพ. ถามพร ทองพรรณ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

1096020044 แผน ก. 46117 นพ. ทศพล เอ้ือมสราญวรกุล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1016020045 แผน ก. 49824 นพ. เทนซิน ทอแซม คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1016020046 แผน ก. 44525 พญ. ธนัญชนก นวลนาค คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1106011047 แผน ก. 37281 นพ. ธนากร ครอูุตสาหะ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

2026020048 แผน ก. 44779 พญ. ธนิตาวดี เชื้อโชติ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี

1096020049 แผน ก. 43865 นพ. ธวัชชัย ลีลาวิทยานนท คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1036011050 แผน ก. 37180 นพ. ธวัชชัย แสนศรี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1076020051 แผน ก. 45963 พญ. ธันยพร ตั้งตรงจิตร กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

1096020052 แผน ก. 43869 นพ. ธีรวุฒิ ภักดิ์แจมใส คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1046020053 แผน ก. 45051 นพ. นภัส ลาวัณยทักษิณ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2036020054 แผน ก. 44537 พญ. นวลไหม เองฉวน กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน

1066020055 แผน ก. 51524 พญ. นวันวัจน สงฆสังวรณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

1106020056 แผน ก. 43784 นพ. นวัสน หิรัณยจิรากร คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
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2246020057 แผน ก. 41013 นพ. นัฐพงษ บุญภิละ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1026020058 แผน ก. 43877 พญ. น้ําทิพย สังสันไทย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2156020059 แผน ก. 45075 พญ. นิสาชล แซเลา สป-โรงพยาบาลขอนแกน

1056020060 แผน ก. 44540 พญ. นุรไอนี อาแว คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1056020061 แผน ก. 44545 พญ. บัญจพารัตน แซลิ่ม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1046020062 แผน ก. 47671 นพ. บัณฑวิช สุดสงวน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2176020063 แผน ข. 48458 พญ. ปภาวดี แจงสุทธิวรวัฒน สป-โรงพยาบาลชลบุรี

1076020064 แผน ก. 44337 พญ. ประติภา อารมณรตัน กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

1196031065 แผน ก. 40065 นพ. ประยุกต ทิพยวิวัฒนพจนา กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

1036020066 แผน ก. 27585 นพ. ประสาน เปยมอนันต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1196020067 แผน ก. 48760 พญ. ปทมาภรณ พุทธาภิบาล กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

1056031068 แผน ก. 47349 พญ. ปยะฉัตร บุญชัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2376020069 แผน ก. 44553 พญ. เปรียบดาว เพชรรัตน สป-โรงพยาบาลหาดใหญ

2026020070 แผน ก. 44889 นพ. พงศกร ฉ่ําพึ่ง กพ-โรงพยาบาลราชวิถี

2246020071 แผน ก. 45554 นพ. พดดวง กิตติแสงธรรม สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1196020072 แผน ก. 49357 นพ. พฤกษ หินหุมเพ็ชร กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

1046020073 แผน ก. 49018 พญ. พัชราภรณ คลองแคลว คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2156020074 แผน ก. 44354 พญ. พัทนียา บุตรออน สป-โรงพยาบาลขอนแกน

1046020075 แผน ก. 45312 พญ. พาขวัญ ปตานุเคราะห คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1106020076 แผน ก. 49852 พญ. พิมล บูรณะอมร คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

1066020077 แผน ก. 44356 พญ. พิมลพร กมลศรี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

1046020078 แผน ก. 43090 นพ. พีรวิชญ จีรทีปตานนท คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1076020079 แผน ก. 46056 พญ. เพชรรัตน อมรสันต กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

2026020080 แผน ก. 44569 นพ. ภคพล เอ่ียมไพบูลยพันธ กพ-โรงพยาบาลราชวิถี

1186020081 แผน ก. 47530 พญ. ภรภัทร ฉิมประเสริฐ กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

2046020082 แผน ก. 49668 นพ. ภวินท ฟูเจริญ กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

1016020083 แผน ก. 47719 พญ. ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2306020084 แผน ข. 48785 นพ. ภัทรพล อินบรรเลง สป-โรงพยาบาลลําปาง
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สกุล

1096020085 แผน ก. 43899 นพ. ภาณุพันธุ สุวรรณวงศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1106020086 แผน ก. 48355 นพ. ภูดิศ บัวประเสริฐ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

1196031087 แผน ก. 42416 นพ. ภูริชญ สุจริตพุทธังกูร กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

2026020088 แผน ก. 47369 พญ. มัณธนี จันทพัฒน กพ-โรงพยาบาลราชวิถี

1106020089 แผน ก. 46059 พญ. เมธิตา อิทธิสัญญากร คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

1036020090 แผน ก. 44180 พญ. ยุวลักษณ บุตรศรี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1196020091 แผน ก. 49509 พญ. รชยา อังคพินิจ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

2156020092 แผน ข. 49055 พญ. รสกร คลายอางทอง สป-โรงพยาบาลขอนแกน

2156020093 แผน ก. 44385 นพ. รัฐพล จันทรสม สป-โรงพยาบาลขอนแกน

2376031094 แผน ก. 40754 นพ. รัฐพล สรางผล สป-โรงพยาบาลหาดใหญ

1066020095 แผน ก. 51578 พญ. รัตนกมล เรืองใสสอง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

2246020096 แผน ข. 49064 พญ. ลักษณาวดี นิติวัฒนา สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1066020097 แผน ก. 44394 พญ. วรรณประภา มณีกัญญ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

2156020098 แผน ก. 44396 พญ. วลัยลักษณ สายธนู สป-โรงพยาบาลขอนแกน

1026020099 แผน ก. 43379 พญ. วิมลมาศ อยูยรรยง คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1076020100 แผน ก. 44198 พญ. วิสาข พีรพัฒนโภคิน กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

2156020101 แผน ก. 43391 พญ. ศิริลักขณา รูขะจี สป-โรงพยาบาลขอนแกน

2176020102 แผน ก. 42853 นพ. ศิวัชญ ตอยมาเมือง สป-โรงพยาบาลชลบุรี

1076020103 แผน ก. 43731 นพ. ศุภวัฒน วัฒนกุลวิวัฒน กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

1026020104 แผน ก. 48279 นพ. สมประสงค เกียรติวัฒนชัย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1186020105 แผน ก. 47763 นพ. สรณ สุทธิวานิช กพร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

1076020106 แผน ก. 43929 พญ. สามิตรี ออนละมัย กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

1066020107 แผน ก. 51618 นพ. สุขสันต คํานวณศิลป คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

1046020108 แผน ก. 45378 พญ. สุจินดา สามารถ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1106020109 แผน ก. 48372 นพ. สุทธิศักดิ์ วัฒนสารสมบูรณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

1046020110 แผน ก. 47774 นพ. สุธี คงเกียรติไพบูลย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1196020111 แผน ก. 47447 พญ. สุนทรา บุญชู กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

2046020112 แผน ก. 44751 พญ. สุภัทรา อินทรอยู กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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2306020113 แผน ข. 48869 นพ. สุวรรณวัฒน เต็งนุกูลกิจ สป-โรงพยาบาลลําปาง

1046020114 แผน ก. 43557 พญ. อภิชญา สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1016020115 แผน ก. 43177 พญ. อภิญญา เสาวลักษณสกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2246020116 แผน ก. 43588 นพ. อมรเกียรติ ภูมิอัครโภคิน สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1076020117 แผน ก. 45101 พญ. อรฉัตร ศิลานุวัฒน กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

2246020118 แผน ก. 45002 พญ. อรชพรรนฐ สมฤาแสน สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1016031119 แผน ก. 45402 พญ. อัครภา ตวนเอ่ียม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1056020120 แผน ก. 49282 นพ. อังกฤช พิชญังกูร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1196020121 แผน ก. 44619 นพ. อิทธิชัย หังสพฤกษ กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

2246020122 แผน ก. 42855 นพ. เอกชัย เชิงชุมพิทักษ สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1036020123 แผน ก. 46318 พญ. เอม สิรวราภรณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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