
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ที่ ๙ /  ๒๕๖๑      

เรื่อง ก าหนดการและรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน  
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๔(รอบพิเศษ) 

-------------------------------------------- 
  ตามที่ได้มีการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านตามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง 
การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอขึน้ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจ าปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศวิทยาลัยแพทยฉ์ุกเฉินแห่งประเทศ
ไทย ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ลงวันที่ ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน 
          บัดน้ีได้มีการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ รอบที ่ ๑ 
ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นตามประกาศวิทยาลยัแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ ๘/๒๕๖๑ 
โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันฝึกอบรมจ านวน ๑๓๔ คน โดยเป็นแพทย์ทีม่ีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ 
๑๒๒ คนและแพทย์ที่ไม่มีต้นสังกัด ๑๒ คน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจงึขอประกาศก าหนดการและ
รายช่ือผู้สมัครซึ่งมีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปีการฝึกอบรม 
๒๕๖๒ รอบที ่๑ ครั้งที่ ๔ (รอบพิเศษ) ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันฝึกอบรม ๖ แห่ง โดยแพทย์ที่มี
รายช่ือให้ติดต่อแจ้งความประสงค์เพื่อสัมภาษณ์มาที่คุณจกัราวุธ ทองกลาง โทรเบอร ์๐๖๕-๔๗๘๖๓๒๔ ภายใน
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีรายละเอียดตามผนวกแนบทา้ยประกาศนี ้

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายช่ือตามผนวกแนบท้ายประกาศน้ี น าประกาศนี้เรียนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
อนุมัติให้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ และให้
รายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวภายในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ตามก าหนดการ ณ สถาบันฝึกอบรมที่
ผู้สมัครเลือกสมัภาษณ์  

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
                  นาวาอากาศตรีหญิง      
   

 (แพทย์หญิง วราลี อภินิเวศ) 
    เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

ผู้ประกาศ 
 



 
 

 

 
สถาบันฝึกอบรมที่ยังสามารถรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ 

๖ สถาบัน ; ๑๓ ต าแหน่ง 
สถาบันฝึกอบรม สถานทีร่ายงานตัว ต าแหน่งที่รับได ้

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ๑๒ อาคารรัตนชีวรักษ์ ๔ ต าแหน่ง 
โรงพยาบาลต ารวจ ธุรการกลุ่มงานผู้ป่วยนอก ชั้น๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ๒ ต าแหน่ง 
โรงพยาบาลเลิดสิน อาคารอ านวยการชั้น G ๑ ต าแหน่ง 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารอ านวยการชั้น๒ ๑ ต าแหน่ง 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ห้องส านักงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุ ๑๔ ชั้น ๒ ต าแหน่ง 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉกุเฉินชั้น๑ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๓ ต าแหน่ง 

 
รายชื่อแพทย์ที่สามารถสัมภาษณ์ตามสถาบันที่ก าหนดในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๑๖ คน) 

ที ่ เลข ว.  ชื่อ สกุล ต้นสังกัด จังหวัด 
๑ 55299 พญ. ณัฐกานต์ จันทนพรชัย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
๒ 51523 พญ. นวรัตน์ แสงชาล ี รพ. มหาสารคาม มหาสารคาม 
๓ 56241 พญ. เจนจิรา ปิยะวรรณกร รพ. ศรีสังวร สุโขทัย 
๔ 58934 นพ. นนทภัทร พิทักษ์กิจรณกร รพ.โพนพิสัย หนองคาย 
๕ 57181 นพ. ณัฐวุฒิ เฉลิมวณิชย์กุล รพ. พระนั่งเกล้า นนทบุรี 
๖ 51643 นพ. กฤษฎา ลีลาวิลาส รพ. พังงา พังงา 
๗ 57179 พญ. ณัฐธยาน์ คูสุวรรณ รพ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
๘ 47443 นพ. ไกรฤกษ์ ชวลิตกุล รพ. วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 
๙ 59853 พญ. สุวนันท์ ศุภวจนะ รพ. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร 

๑๐ 59268 พญ. กนกอร ทองจันทร์แก้ว รพ. พัทลุง พัทลุง 
๑๑ 49489 พญ. ธนานันทน์ หอมแพน รพช.ท่าบ่อ หนองคาย 
๑๒ 55095 นพ. กิตติพงศ์ ยกทรัพย์ รพ. สิชล นครศรีธรรมราช 
๑๓ 53083 นพ. เวธน์วิทย์ สุขแก้ว เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ 
๑๔ 56001 พญ. ปวีณอร คารวพงศ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รพ.รามาธิบดี สมุทรปราการ 
๑๕ 55806 พญ. ประพิศ ฉันทสุจริต เขตสุขภาพที่ 6 ปราจีนบุร ี
๑๖ 53290 นพ. สรอรรถ เลาประสพวัฒนา รพ. วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 

 
 
 
 


