
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๑๔ /  ๒๕๖๒ 

เรื่อง ก าหนดการเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน  
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๓ 

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

ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร วฉท. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้ก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์
ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 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 พฤศจิกายน  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  

 บัดน้ีได้มีการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ 
รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และรอบที่ ๑ ครั้งที ่๒ ในวันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๒ ครั้ง จ านวน ๑๒๑ ต าแหนง่ คงเหลือ ๓๓ ต าแหน่ง (รายละเอียด
แนบท้ายประกาศ) 
          ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ ประจ าปีการฝึกอบรม 
๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๑ และ ๒ ท าการเลอืกสถาบันฝึกอบรม เพียง ๑ แห่ง ในการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๓  ช่วง
วันที่ ๒-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒ โดยจะปิดรับสมัคร วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ใน website: 
www.tcep.or.th และรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกสอบตามสถาบันที่เลือกไว้ ภายในเวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
                            นาวาอากาศตรีหญิง 

     (แพทย์หญิง วราลี อภินิเวศ) 
      เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

http://www.tcep.or.th/


 
 

 

ต าแหน่งแพทย์ประจ าบ้าน แผน ก. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จ านวน ๓๔ ต าแหนง่ ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ 
ที่สามารถเลือกลงสอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ในวันที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. 

 
รหัส สถาบันฝึกอบรม จ านวนต าแหน่งที่รับ 

101 ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 0  (รับเต็มศักยภาพ) 

102 จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ (1) 0  (รับเต็มศักยภาพ) 

103 ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ 0  (รับเต็มศักยภาพ) 

104 ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (2) 0  (รับเต็มศักยภาพ) 
105 ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ 4 

106 ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ 1 

107 พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2 

109 ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์ 3 

110 ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 0  (รับเต็มศักยภาพ) 

118 พร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 

119 พอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (3) 3 

122 สตช-โรงพยาบาลต ารวจ 4 

202 กพ-โรงพยาบาลราชวิถี 1 

203 กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน 0  (รับเต็มศักยภาพ) 
204 กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 3 

215 สป-โรงพยาบาลขอนแก่น 0  (รับเต็มศักยภาพ) 

217 สป-โรงพยาบาลชลบุรี 2 

218 สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2 

219 สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ 1 

224 สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1 

230 สป-โรงพยาบาลล าปาง 0  (รับเต็มศักยภาพ) 

237 สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ 4 
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1
 รวมสมทบจาก โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา (๓ เดือน) ๑ ต าแหน่ง 

2
 รวมสมทบจาก โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา (๖ เดือน) ๒ ต าแหน่ง 

3
 รวมสมทบจาก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก (๓ เดือน) ๑ ต าแหน่ง 

 


