ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
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เรื่อง รายชื่อแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจาปีการฝึกอบรม
๒๕๖๑ ที่ผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน”
-------------------------------------------วิทยาลั ยแพทย์ฉุ กเฉิ นแห่งประเทศไทยกาหนดให้แพทย์ ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น ปีที่ ๓
ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ ส่งผลงานการวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผลการตรวจงานวิจัยของแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่๓ ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑
ที่ได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” ทั้งหมดจานวน ๑๑๕ คน มีรายชื่อ ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้าย
ประกาศนี้ แพทย์ประจาบ้านที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สามารถนามาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปีการสอบ ๒๕๖๒
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