
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๑๑ /  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ก าหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน  
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

-------------------------------------------- 
 ตามที่แพทยสภาก าหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน 

ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร วฉท. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้ก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์
ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (รวมทั้งหมด ๔ ครั้ง)ไว้ดังต่อไปน้ี 
 วันสอบ รายงานผลการ คัดเลือกใหว้ฉท. วันเลือกรอบถดัไป 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   ส่งผล๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๗-๒๒พฤศจิกายน ๖๒ 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤศจกิายน  ๒๕๖๒   ส่งผล๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ๒-๑๐ธันวาคม  ๖๒ 
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑  ธันวาคม     ๒๕๖๒   ส่งผล๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๖๒ 
ครั้งที๔่ 

(รอบพิเศษ) 
วันที่ ๑๘  ธันวาคม     ๒๕๖๒   ส่งผล ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 บัดน้ีได้มีการปิดรับสมัครตามประกาศดังกล่าวแล้ว วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศ
ก าหนดการและรายช่ือผู้สมัครซึ่งมีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก         ให้เข้ารบัการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขา 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ครั้งที ่๑ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สถาบัน
ฝึกอบรมที่เลือกสมัครไว้ มีรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 

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

 (แพทย์หญิง วราลี อภินิเวศ) 
    เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



 
 

 

                              รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก.) 
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ครั้งที ่๑ 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
 

 ๑. รหัส สฝอ. ๑๐๑ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 รายงานตัวที่ ส านักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๑ ตึกผู้ป่วยนอก (รับได้ ๘ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 39237 แพทย์หญิง กัญญภา มธุรพงศากุล โรงพยาบาลนครปฐม 

2 55261 แพทย์หญิง จิดาภา พุ่มกุมาร ส านักการแพทย์ 

3 57165 แพทย์หญิง ชนกานต์ ทิมศรี โรงพยาบาลสุโขทัย 

4 61716 แพทย์หญิง ชนากานต ์ กางกริช แม่สาย , เชียงราย 

5 55284 แพทย์หญิง ชัชชญา เถลิงนวชาติ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

6 55301 แพทย์หญิง ณัฐฑิฎา พานประเสริฐ รพ.สมุทรสาคร 

7 61043 แพทย์หญิง ปาลิน ี สุทธิวรสิน โรงพยาบาลด าเนินสดสก 

8 55688 แพทย์หญิง พิมพ์พนิต ศัลยานุบาล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

9 58275 นายแพทย์ รณภพ จรัสพิกุลทิพย์ โรงพยาบาลนครชัยศรี 

10 55435 แพทย์หญิง วิทวลา จึงจริยานนท์ โรงพยาบาลปทุมธานี 

11 55918 แพทย์หญิง ศศิประภา พิสิฐตระกูลพร อิสระ 

12 55451 นายแพทย์ ศิรวุฒิ สุรพฤกษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ สังกัดส านักการแพทย์ 

13 55456 นายแพทย์ ศุภวิชญ์ จิรธนวิชัย ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสิรินธร 

14 58334 นายแพทย์ สุวัจน์ จรัสตระกูล รพ.ทองผาภูมิ 

15 55483 แพทย์หญิง อรพิมพ์ วรรธนะวลัญช์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราข
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

      
 ๒. รหัส สฝอ. ๑๐๒ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 รายงานตัวที ่ตึก ภูมิสิริ ชั้น ๑๑ ห้องประชุม ศูนย์ simulation (รับได้ ๙ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 57649 นายแพทย์ กิตติธัช เตชประทักษ์ โรงพยาบาลสุรินทร์ 

2 57870 แพทย์หญิง ชุติมา วงษ์เทียนจันทร์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลสิรินธร) 

3 55750 นายแพทย์ ณัฐภัทร อัตถารมย์ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 
 

 

4 55328 แพทย์หญิง ธันย์ชนก เสถียรวัฒน์ชัย โรงพยาบาลมิชชั่น 

5 56650 แพทย์หญิง นิชาภัทร จันทรานุวัฒน์ โรงพยาบาลตราด 

6 56928 แพทย์หญิง เบญจพร ชูรัส โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

7 56001 แพทย์หญิง ปวีณอร คารวพงศ์ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

8 57802 แพทย์หญิง ปุณชนิต โชติเกษมศรี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

9 55722 แพทย์หญิง พริมา บุญวีรบุตร โรงพยาบาลสุรินทร์ 

10 60443 แพทย์หญิง พอใจ ภูช่อธรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

11 53861 แพทย์หญิง พัชรวรินทร์ กลิ่นกล่อม เขต 11 

12 59805 แพทย์หญิง พัดชา หนูบุญแก้ว รพ.สุราษฎร์ธานี 

13 60051 นายแพทย์ ภัทรพล เสนาจักร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

14 57594 แพทย์หญิง สิรภัทร วิบูลย์ลักษณากุล โรงพยาบาลเกาะสมุย 

15 57617 แพทย์หญิง อรณัส ฤทธิ์แฉ่งทอง โรงพยาบาลบางละมุง 

  
 

    

 ๓. รหัส สฝอ. ๑๐๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
 รายงานตัวที ่ห้องประชมุภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชัน้ ๑อาคารเฉลมิพระบารม(ีรับได้ ๔ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 61907 แพทย์หญิง กรวรรณ ทองสุจริตกุล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

2 60231 แพทย์หญิง จรวยพร ถือแก้ว โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่ 

3 56241 แพทย์หญิง เจนจิรา ปิยะวรรณกร โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 

4 61728 นายแพทย์ ณรงค์กร ฟูมะเฟือง โรงพยาบาลพะเยา 

5 61742 แพทย์หญิง ณัฐปัณชญา แก้วพรม รพ ล าพูน 

6 57729 แพทย์หญิง ธนาวดี ยอดยา โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

7 62120 แพทย์หญิง นฤวร สกุลเสาวภาค โรงพยาบาลยะลา 

8 56297 นายแพทย์ นวพล จรุงวัฒนา โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ 

9 59016 แพทย์หญิง วศินี รักซ้อน โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา 

10 58306 นายแพทย์ ศรัณย ์ โชติรัตนศักดิ์ โรงพยาบาลนครปฐม 

11 61872 นายแพทย์ ศิวัช เนียมจั่น โรงพยาบาลล าพูน 

12 57572 แพทย์หญิง ศุภพิไล อื้ออารีย์กุล โรงพยาบาลสมุทรปราการ 



 
 

 

 
 

๔. รหัส สฝอ. ๑๐๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 
รายงานตัวที ่ห้องประชุม Board room ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุและฉกุเฉิน รพ.รามาธิบด ี
(รับได้ ๑๔ ต าแหน่ง)  

ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 58388 นายแพทย์ กนกพล วงศ์วิศิษฏ์รังสี อิสระ 

2 55743 แพทย์หญิง กนกรัตน ์ ช่วยอุปการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

3 60694 นายแพทย์ ฐิติบุตร ธีรสรเดช โรงพยาบาลนครพนม 

4 58423 แพทย์หญิง ณัฐชา นรังศิยา กระทรวงสาธารณสุข 

5 59433 แพทย์หญิง ณัฐธิดา หงษ์ภักดี โรงพยาบาลประโคนชัย 

6 62632 แพทย์หญิง โณรีญะห์ เจ๊ะอาแซ โรงพยาบาลเบตง 

7 56758 นายแพทย์ ธเนศ กุลโรจน์วิจิตร โรงพยาบาลแม่สอด 

8 60717 แพทย์หญิง ธรรมพร ด่านภักดี อิสระ 

9 58187 แพทย์หญิง ธัญธร ชูลิขสิทธิ์ โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

10 58932 นายแพทย์ ธีรวิชญ์ ด่านรุ่งโรจน์ โรงพยาบาลพิจิตร 

11 53642 นายแพทย์ นฤเบศร์ ไชยคต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

12 58457 แพทย์หญิง นัชชา เลิศวิบูลย์ลักษณ์ โรงพยาบาลอ่างทอง 

13 57121 นายแพทย์ พีรพัฒน์ สิทธยิุโณ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14 55616 แพทย์หญิง แพรวา อินสวัสดิ์ โรงพยาบาลสกลนคร 

15 56354 นายแพทย์ ภควัต อยู่เย็น รพ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

16 58491 แพทย์หญิง มนัสนันท์ ชูยัง อิสระ 

17 56534 แพทย์หญิง รุ่งรวินทร์ พรหมกุล โรงพยาบาลพัทลุง จ.พัทลุง 

18 55640 แพทย์หญิง วราพร หวังวิบูลย์ชัย รพ.ยโสธร 

19 58517 นายแพทย์ ศุภวิชญ์ วงศ์กระสันต์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

20 58519 นายแพทย์ สรรเสริญ ศรีสุวัจฉรีย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

21 54189 นายแพทย์ สรวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล โรงพยาบาลสระบุรี 

22 60100 แพทย์หญิง วลัญชนา ธัชศฤงคารสกุล โรงพยาบาลราชบุรี 

  
 
 
 



 
 

 

 
๕. รหัส สฝอ. ๑๐๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 รายงานตัวที ่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๑๒ อาคารรัตนชีวรักษ(์รับได้ ๖ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 59297 แพทย์หญิง โชษิตา แกล้วสงคราม โรงพยาบาลพังงา 

2 60418 แพทย์หญิง วาสิฏฐี อุปการนันทกุล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

3 56582 นายแพทย์ อัครวี สุทธิโชติกุล อิสระ 

      
 ๖. รหัส สฝอ. ๑๐๖ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 รายงานตัวที ่ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ (รบัได้ ๖ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 62456 แพทย์หญิง กชกร ธาราวดี โรงพยาบาลยโสธร 

2 62236 นายแพทย์ กิตติศัพท์ พันธะไชย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

3 48916 แพทย์หญิง จิราภรณ์   จันเขียว อิสระ 

4 60213 แพทย์หญิง นภธร กองอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

5 60191 แพทย์หญิง พิชญ์ภัทรา ว่องสุภัคพันธุ์ โรงพยาบาลบรบือ 

  
๗. รหัส สฝอ. ๑๐๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 รายงานตัวที ่ห้องประชุมพลเอก อาทิตย์ ก าลังเอก ชัน้ ๘ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี ก าลังเอก 
(รับได้ ๑๐ ต าแหน่ง) 

ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 59346 แพทย์หญิง ปรมาพร วงศ์วรชาต ิ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา 

2 59552 แพทย์หญิง ศิรามพุช จุลเจิม โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดล าพูน 

3 58838 แพทย์หญิง อัญชนา งามองอาจ โรงพยาบาลนครนายก 

  
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 

 ๘. รหัส สฝอ. ๑๐๙ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 รายงานตัวที ่ห้องเรียน ๘ ชัน้ ๕ อาคารกติติวัฒนา(รับได้ ๖ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 59705 นายแพทย์ กฤตธี ณ พัทลุง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2 59729 แพทย์หญิง จิราภรณ ์ สิงห์เทพ โรงพยาบาลพุทธโสธร 

3 55952 นายแพทย์ ชัชชม หิรัญรัตน์ เขตสุขภาพที่ 4 

4 62704 แพทย์หญิง ดุษิตา ลู่วิจิตรบรรจง อิสระ 

  
 

    

 ๙. รหัส สฝอ. ๑๑๐ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 
 รายงานตัวที ่ส านักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น M อาคารเพชรรัตน(์รับได้ ๑๒ ต าแหนง่) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 58617 แพทย์หญิง กรชวัล ศรัณฑ์ศิริ อิสระ 

2 57963 นายแพทย์ ชวิน อมรชัยวุฒิกุล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

3 57185 นายแพทย์ ธนกร สุขสุวรรณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

4 61314 นายแพทย์ ธนายุต ธรรมวิริยะวงศ์ อิสระ 

5 50270 แพทย์หญิง ธนิกานต์ สกุลศักดิ์ ส านักการแพทย์ 

6 57314 แพทย์หญิง ปาริฉัตร ภาวนากร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

7 55599 แพทย์หญิง พัชรวี นันทะดี อิสระ 

8 41201 แพทย์หญิง ละอองดาว ตรีนิติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9 57750 นายแพทย์ วชิระ ประทุมรัตน์ โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

10 56165 แพทย์หญิง วศินี ชาญพิชัย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 

11 59401 แพทย์หญิง ศิริพรรณ โกยะวาทิน โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล 

12 58671 แพทย์หญิง สรีญาค์ ผิวเกลี้ยง โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

13 54768 นายแพทย์ สันสกฤต วิภาศรีนิมิต โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

14 60453 นายแพทย์ สุเจตน์ จีระจิตสัมพันธ์ รพ เจริญกรุงประชารักษ์ ส านักการแพย์ กรุงเทพมหานคร 

15 57262 แพทย์หญิง สุภัทพินี เทียนสว่าง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

16 60363 แพทย์หญิง อรวรรณ วิวัฒน์พงศ์กิจ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 

17 51944 นายแพทย์ อิทธิพัทธ์ สุรวดี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 



 
 

 

 ๑๐.รหัส สฝอ. ๑๑๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ 
รายงานตัวที ่ห้องประชุมธุรการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน 
 (ตึกฉุกเฉินใหม่) (รับได้ ๕ ต าแหน่ง) 

 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 58001 นายแพทย์ จิราย ุ วิวัฒน์วาระผล กรมแพทย์ทหารเรือ 

2 62748 นายแพทย์ ณตทพงษ์ ปลั่งพัฒนะพานิชย์ อิสระ 

3 52671 แพทย์หญิง มะลิสา ชินวงษ์ รพ.ด่านช้าง 

4 59702 นายแพทย์ เอกสิทธิ์ ธัญญกุลสัจจา อิสระ 

      
 ๑๑.รหัส สฝอ. ๑๑๙ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 รายงานตัวที ่ธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ อาคารคุ้มเกล้า (บก กตน.)(รับได้ ๙ ต าแหนง่) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 55291 แพทย์หญิง ชุติสรา มหาพรวศิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน 

2 54752 แพทย์หญิง นิรมล ไกรพัฒนพงศ์ อิสระ 

3 63117 แพทย์หญิง วิภาวี ปูชิตากร อิสระ 

4 56045 แพทย์หญิง ศุทธินี ชวลิต โรงพยาบาลเกาะสมุย 

5 57685 นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ทรงกิตติ รพ.กบินทร์บุรี 

6 57276 แพทย์หญิง อรไท เปี่ยมรุ่งเรือง โรงพยาบาลหล่มสัก 

 
 

 
๑๒.รหัส สฝอ. ๑๒๒ โรงพยาบาลต ารวจ 

 

 รายงานตัวที ่ธุรการกลุ่มงานผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙(รับได้ ๙ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 59430 นายแพทย์ เฉลิมชัย พรมสนาม โรงพยาบาลนางรอง 

 
 
 
 
 
 

 

     



 
 

 

 ๑๓.รหัส สฝอ. ๒๐๒ โรงพยาบาลราชวิถ ี  
 รายงานตัวที ่ห้องประชุม ชัน้ ๒ อาคาร EMS (รับได้ ๘ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 62746 แพทย์หญิง ชัชฎาพร เงินเลี่ยม อิสระ 

2 57077 แพทย์หญิง ธนภรณ์ ตริสกุล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

3 56648 นายแพทย์ ธัญญ์ พัสด ุ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 

4 60391 แพทย์หญิง น้ าฝน ทองศรี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

5 56952 แพทย์หญิง พัชรารัตน์ ดวงมาลา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

6 55510 แพทย์หญิง พิมพ์ชนก สว่างใจ รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี 

7 59666 แพทย์หญิง เพ็ญพิชชา ศิรินาวี โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

8 55822 แพทย์หญิง เพียงตะวัน มณีจินดา โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม 

 ๑๔.รหัส สฝอ. ๒๐๓ โรงพยาบาลเลิดสิน 
รายงานตัวที่ อาคารอ านวยการ ชั้น G (รบัได้ ๔ ต าแหน่ง) 

ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 30122 นายแพทย์ เกรียงไกร ศรีสุข โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

2 57956 แพทย์หญิง พรนภัส ชัยวงศ์วุฒิกุล อิสระ 

3 62799 นายแพทย์ รัฐพล สุขสวย อิสระ 

4 60551 แพทย์หญิง ศกลวรรณ โกศลกิติวงศ์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง จังหวัดระยอง 

5 54875 แพทย์หญิง สุภาวรรณ ศรีโยธี โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

      
 ๑๕.รหัส สฝอ. ๒๐๔ โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

รายงานตัวที ่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารอ านวยการ ชั้น ๒(รับได้ ๖ ต าแหนง่) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 47694 แพทย์หญิง ผ่องเพ็ญ ศิริโชติยะกุล อิสระ 

2 60364 แพทย์หญิง อัจฉรียา พินิจนัย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

  
 
 
 
 

    



 
 

 

 ๑๖.รหัส สฝอ. ๒๑๕ โรงพยาบาลขอนแก่น  
 รายงานตัวที ่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินชัน้ ๕ อาคารสิรินธร(รับได้ ๘ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 56859 แพทย์หญิง จุฬารัตน์ ศรีสิทธิประภา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 

2 60172 แพทย์หญิง ฉัตรสุดา ดวงดี โรงพยาบาลบ้านไผ่ 

3 56862 นายแพทย์ เฉลิมพล มาลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

4 57927 แพทย์หญิง โชติกา เจษฎาวิสุทธิ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี 

5 60439 แพทย์หญิง ทิพย์สุดา ระหงษ์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

6 60185 แพทย์หญิง ธิดาวรรณ ยวงสุวรรณ์ โรงพยาบาลยางตลาด 

7 62668 แพทย์หญิง นรมน เบญมาตย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร 

8 56939 แพทย์หญิง ปารวี นวลประเสริฐ โรงพยาบาลเซกา บึงกาฬ 

9 42386 นายแพทย์ พงศ์ภัทร ร่วมสุข อิสระ 

10 56945 แพทย์หญิง พรกมล แสนปุย โรงพยาบาลน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 ๑๗.รหสั สฝอ. ๒๑๗ โรงพยาบาลชลบุร ี  
 รายงานตัวที ่ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชัน้ ๖ ตึกชลายุวัฒน(์รับได้ ๘ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 59485 แพทย์หญิง ธารทิพย์ สร้อยสุวรรณ รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

2 59486 แพทย์หญิง นภัสนันท ์ นิยมธรรมรัตน์ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง 

3 59692 นายแพทย์ พิศรุตม์ รอดรัตน์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ 

4 57900 นายแพทย์ พิสิษฐ์ เตโชประเสริฐ อิสระ 

5 60543 แพทย์หญิง ว่านขวัญ บัญชาดิฐ อิสระ 

6 59508 แพทย์หญิง สิริยา อยู่เกษม รพ.ตราด 

      
 ๑๘.รหัส สฝอ. ๒๑๘ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์

รายงานตัวที่รายงานตัวที ่ห้องส านักงานอบุัติเหต-ุฉุกเฉิน ชั้น ๒ ตึกอบุัติเหตุ ๑๔ ชัน้(รับได้ ๔ ต าแหน่ง)  
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 48882 นายแพทย์ อัครชัย เผือกวัฒนะ โรงพยาบาลลอง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

      
  



 
 

 

 

๑๙.รหัส สฝอ. ๒๑๙ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม ่
 (รับได้ ๒ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

ไม่มีผู้สมัครในครั้งนี ้

 
 

     

 ๒๐.รหัส สฝอ. ๒๒๔ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
รายงานตัวที ่ห้องธุรการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(รับได้ ๘ ต าแหน่ง)  

ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 55706 แพทย์หญิง กาญจนา โม้ทอง เขตสุขภาพที่ 9 

2 56087 แพทย์หญิง ชนุตม์ เจริญสุข โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

3 56755 แพทย์หญิง ณิชชา กิตติมั่นคง เขตสุขภาพ 9 

4 58584 นายแพทย์ นิวิฐ ตั้งกิจเกียรติกุล โรงพยาบาลปากช่องนานา 

5 54027 นายแพทย์ สุภวัชร์ โรจน์ปัญญากิจ เขต 9 

 ๒๑.รหัส สฝอ. ๒๓๐ โรงพยาบาลล าปาง  
 รายงานตัวที ่ห้องศูนย์อบรมและเรียนรู้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๑ อาคารนวมินทรราชภักดี 

(รับได้ ๔ ต าแหน่ง) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

1 56345 แพทย์หญิง พิมพ์พลอย สุริยานุสรณ์ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

2 61859 แพทย์หญิง วิรชา กันทาสุข โรงพยาบาลเถิน 

3 61861 แพทย์หญิง วีรดา ทยาวิวัฒน์ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดล าปาง 

4 59056 แพทย์หญิง อนุสสรา ชมภูพันธ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง 

5 61895 แพทย์หญิง อภิชญา ผลบุญ รพ.น่าน 

      
 ๒๒.รหัส สฝอ. ๒๓๗ โรงพยาบาลหาดใหญ่  
 รายงานตัวที ่ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชัน้ ๑ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน(รับได้ ๔ ต าแหนง่) 
ท่ี เลข ว.    ชื่อ สกุล ต้นสังกัด 

ไม่มีผู้สมัครในครั้งนี ้


