
เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย  30 นาที)   ก าหนดสนามสอบดังน้ี

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องสอบ ช้ัน 3 อาคารราชนครินทร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์    

หมายเหตุ      -   กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบและมาตรการเพ่ือความปลอดภัย

                   -   กรุณาอ่านค าแนะน าการท าข้อสอบ Basic Science

                   -   บัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland (Sign in เข้าระบบ) ท่ี  www.basicscience-rcst.com

No. เลขท่ีน่ังสอบ ค าน า ช่ือภาษาไทย สถานท่ีปฏิบัติงาน สนามสอบ

1 KU002 นพ. ก ำพลศักด์ิ อัคนิจ รพ.กันทรวิชัย ม.ขอนแก่น

2 KU008 นพ. จิรเมธ นำรคร รพ.ศูนย์ขอนแก่น ม.ขอนแก่น

3 KU009 นพ. จิรเมธ เพ็ชรนำดี รพ.สมเด็จพระยุพรำชบ้ำนดุง ม.ขอนแก่น

4 SI033 นพ. ฉัตรชัย แดงโชติ รพช มหำชนะชัย ม.ขอนแก่น

5 KU024 นพ. ธนภัทร หวะสุวรรณ รพ.ละหำนทรำย ม.ขอนแก่น

6 KU025 นพ. ธนศักด์ิ ประเสริฐ รพ.โพธ์ิไทร จ.อุบลรำชรำธำนี ม.ขอนแก่น

7 KU029 นพ. ธีรภัทร ประเสริฐผล รพ.หนองไผ่ ม.ขอนแก่น

8 KU032 นพ. นินนำท ต้ังวงศ์วณิชย์ รพ.ขุนหำญ ม.ขอนแก่น

9 CM027 นพ. พลวัฒน์ พันธ์ุสง่ำ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกีรยติ ม.ขอนแก่น

10 CM030 พญ. ภคธิดำ กลำงบุรัมย์ รพ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ม.ขอนแก่น

11 KU036 นพ. ภวิศ เอ้ืออภิญญำ รพ.มัญจำคิรี ม.ขอนแก่น

12 TU021 นพ. วรเชฐ ไชยสุริยะศิริ รพ.ขุนหำญ ม.ขอนแก่น

13 MH016 พญ. ศิรัญญำ อินศร รพ.ด่ำนขุนทด ม.ขอนแก่น

14 KU047 นพ. ส ำเร็จ ยุทธครำม รพ.วำนรนิวำส ม.ขอนแก่น

15 SI040 นพ. ชนะพล อักษรภูษิตพงศ์ รพ.ค่ำยวชิรปรำกำร ม.เชียงใหม่

16 CM008 พญ. ญำณธิชำ นำมพรหม รพ.แพร่ ม.เชียงใหม่

17 CM009 นพ. ณฐพล มณีรัตน์ รพ.เชียงรำยประชำนุเครำะห์ ม.เชียงใหม่

18 CM020 นพ. นรำธิป ล้ิมปิยะศรีสกุล ม.เชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

รายช่ือผู้สมัครสอบ Basic Science  

วันเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2565

4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5   ตึกศรีสวรินทิรา

ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องท าแบบประเมินความเส่ียงลงใน Link google form  ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ส่งผลก่อน 12.00 น. (เท่ียง) ของวันศุกร์

ท่ี 29 เมษายน 2565 ต้อง Upload ภาพผลตรวจ ATK  สามารถตรวจด้วยตัวเองได้ (กรุณาอ่านรายละเอียดท่ีต้องระบุท่ีชุดตรวจ ก่อน Upload 

ภาพ)  หรือผลตรวจ RT-PCR ผลตรวจไม่เกิน 48 ชม. โดยราชวิทยาลัยฯ จะส่ง Link แบบฟอร์มให้ทาง SMS ล่วงหน้าก่อนวันสอบ 2 วัน

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (สานักหอสมุด) ตรงข้ามศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)



เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย  30 นาที)   ก าหนดสนามสอบดังน้ี

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องสอบ ช้ัน 3 อาคารราชนครินทร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์    

หมายเหตุ      -   กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบและมาตรการเพ่ือความปลอดภัย

                   -   กรุณาอ่านค าแนะน าการท าข้อสอบ Basic Science

                   -   บัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland (Sign in เข้าระบบ) ท่ี  www.basicscience-rcst.com

No. เลขท่ีน่ังสอบ ค าน า ช่ือภาษาไทย สถานท่ีปฏิบัติงาน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบ Basic Science  

วันเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2565

4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5   ตึกศรีสวรินทิรา

ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องท าแบบประเมินความเส่ียงลงใน Link google form  ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ส่งผลก่อน 12.00 น. (เท่ียง) ของวันศุกร์

ท่ี 29 เมษายน 2565 ต้อง Upload ภาพผลตรวจ ATK  สามารถตรวจด้วยตัวเองได้ (กรุณาอ่านรายละเอียดท่ีต้องระบุท่ีชุดตรวจ ก่อน Upload 

ภาพ)  หรือผลตรวจ RT-PCR ผลตรวจไม่เกิน 48 ชม. โดยราชวิทยาลัยฯ จะส่ง Link แบบฟอร์มให้ทาง SMS ล่วงหน้าก่อนวันสอบ 2 วัน

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (สานักหอสมุด) ตรงข้ามศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

19 CM035 นพ. วรพล ชัยชมภู รพ.แม่ลำน้อย ม.เชียงใหม่

20 SU001 พญ. กรจรรย์ ศิริพูนทรัพย์ รพ.สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ ม.สงขลานครินทร์

21 SU002 นพ. จิรเมธ เย่ียมบุญยะ ม.สงขลำนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

22 SU004 พญ. ชนิกำนต์ วีรสำร รพ.หำดใหญ่ ม.สงขลานครินทร์

23 SU006 พญ. ฐิตำภำ ก.ศรีสุวรรณ ม.สงขลำนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

24 CM010 นพ. ณฐสรณ์ เสียงใหญ่ รพ.สะเดำ ม.สงขลานครินทร์

25 SI056 นพ. ตรัยธันว์ เสน่หำ รพ.ปำดังเบซำร์ ม.สงขลานครินทร์

26 SI062 นพ. ธนกร ธวัชธรณัฐ รพ.รำมัน ม.สงขลานครินทร์

27 SU016 พญ. พิชอร วิธีเจริญ ม.สงขลำนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

28 SU018 พญ. ลักษมณ มำลำ ม.สงขลำนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

29 SI005 พญ. กรองกำนต์ พินิจเลิศสกุล สถำบันโรคทรวงอก รพ.ศิริราช

30 SI008 นพ. กฤติณห์ มโนกำร รพ.ท้ำยเหมืองชัยพัฒน์ รพ.ศิริราช

31 RM002 พญ. กฤษฏิญำ แก้วมณี รพ.พิบูลมังสำหำร รพ.ศิริราช

32 SI015 นพ. กิตติภพ เกิดป้ัน คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล รพ.ศิริราช

33 SI020 พญ. ขวัญฤดี ธรรมปำน รพ.อู่ทอง รพ.ศิริราช

34 SI023 พญ. จินต์จุฑำ โอจงเพียร คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล รพ.ศิริราช

35 SI024 นพ. จิรกิตต์ิ ศรัทธำพิทักษ์ รพ.ศรีสัชนำลัย รพ.ศิริราช

36 SI026 นพ. จิรพัฒน์ เทียนรุ่งโรจน์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล รพ.ศิริราช



เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย  30 นาที)   ก าหนดสนามสอบดังน้ี

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องสอบ ช้ัน 3 อาคารราชนครินทร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์    

หมายเหตุ      -   กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบและมาตรการเพ่ือความปลอดภัย

                   -   กรุณาอ่านค าแนะน าการท าข้อสอบ Basic Science

                   -   บัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland (Sign in เข้าระบบ) ท่ี  www.basicscience-rcst.com

No. เลขท่ีน่ังสอบ ค าน า ช่ือภาษาไทย สถานท่ีปฏิบัติงาน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบ Basic Science  

วันเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2565

4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5   ตึกศรีสวรินทิรา

ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องท าแบบประเมินความเส่ียงลงใน Link google form  ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ส่งผลก่อน 12.00 น. (เท่ียง) ของวันศุกร์

ท่ี 29 เมษายน 2565 ต้อง Upload ภาพผลตรวจ ATK  สามารถตรวจด้วยตัวเองได้ (กรุณาอ่านรายละเอียดท่ีต้องระบุท่ีชุดตรวจ ก่อน Upload 

ภาพ)  หรือผลตรวจ RT-PCR ผลตรวจไม่เกิน 48 ชม. โดยราชวิทยาลัยฯ จะส่ง Link แบบฟอร์มให้ทาง SMS ล่วงหน้าก่อนวันสอบ 2 วัน

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (สานักหอสมุด) ตรงข้ามศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

37 SI027 พญ. จิรัฐิติกำล แซ่หลี รพ.หำดใหญ่ รพ.ศิริราช

38 RM005 นพ. เจตนันท์ แมนธนำนนท์ รพ.พำนทอง รพ.ศิริราช

39 SI030 พญ. เจตนำ หนูนิล รพ.ร่อนพิบูลย์ รพ.ศิริราช

40 SI043 พญ. ชนิตสิรี ฐิติฤทธ์ิกระจำย รพ.พญำไท ศรีรำชำ รพ.ศิริราช

41 SI046 นพ. ชินดนัย แซ่เฮ้ง รพ.รำชวิถี รพ.ศิริราช

42 SI049 พญ. ณชมน สิริจันทกุล รพ.หัวหิน รพ.ศิริราช

43 SI053 นพ. ณัฐชนน เหลืองวิไลเลิศ รพ.ล ำปำง รพ.ศิริราช

44 SI059 นพ. ทรงพล ไชยปัญญำ รพ.เลิดสิน รพ.ศิริราช

45 TU005 นพ. ทัดณัฏฐำนนท์ ส ำเภำเงิน ม.ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต รพ.ศิริราช

46 TU006 นพ. ทินภัทร ชุมสุขช่วยเรือง ม.ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต รพ.ศิริราช

47 SI063 นพ. ธนกร เอ้ือบุญส่ง รพ.ชลประทำน รพ.ศิริราช

48 SI064 นพ. ธนกฤต คุณะไชยโชติ คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล  รพ.ศิริราช

49 SI067 นพ. ธนพัฒน์ โภคัย รพ.พบพระ รพ.ศิริราช

50 SI080 นพ. นฤชิต บูรวัฒนะ รพ.รำชวิถี รพ.ศิริราช

51 TU008 พญ. บุญญิศำ รัตนชัยกำนนท์ ม.ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต รพ.ศิริราช

52 SI087 พญ. เบญญำ แก้วจรัส คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล รพ.ศิริราช

53 SI096 นพ. ปิยวัช สัจจวงศ์เจริญ รพ.เจริญกรุงประชำรักษ์ รพ.ศิริราช

54 SI102 พญ. พัชรมนทร์  ตรัสขจรมงคล รพ.วังน้ ำเย็น สระแก้ว รพ.ศิริราช



เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย  30 นาที)   ก าหนดสนามสอบดังน้ี

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องสอบ ช้ัน 3 อาคารราชนครินทร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์    

หมายเหตุ      -   กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบและมาตรการเพ่ือความปลอดภัย

                   -   กรุณาอ่านค าแนะน าการท าข้อสอบ Basic Science

                   -   บัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland (Sign in เข้าระบบ) ท่ี  www.basicscience-rcst.com

No. เลขท่ีน่ังสอบ ค าน า ช่ือภาษาไทย สถานท่ีปฏิบัติงาน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบ Basic Science  

วันเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2565

4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5   ตึกศรีสวรินทิรา

ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องท าแบบประเมินความเส่ียงลงใน Link google form  ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ส่งผลก่อน 12.00 น. (เท่ียง) ของวันศุกร์

ท่ี 29 เมษายน 2565 ต้อง Upload ภาพผลตรวจ ATK  สามารถตรวจด้วยตัวเองได้ (กรุณาอ่านรายละเอียดท่ีต้องระบุท่ีชุดตรวจ ก่อน Upload 

ภาพ)  หรือผลตรวจ RT-PCR ผลตรวจไม่เกิน 48 ชม. โดยราชวิทยาลัยฯ จะส่ง Link แบบฟอร์มให้ทาง SMS ล่วงหน้าก่อนวันสอบ 2 วัน

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (สานักหอสมุด) ตรงข้ามศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

55 SI104 พญ. พัทธ์ธีรำ เขียวไสว รพ.แม่ระมำด รพ.ศิริราช

56 RM023 พญ. พิชญ์นรี อ่อนนุ่ม สถำบันกำรแพทย์รำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รพ.ศิริราช

57 SI107 นพ. พิชญำ ชำตินันท์ ม.นเรศวร รพ.ศิริราช

58 TU015 พญ. เพชรน้ ำหน่ึง เรืองบุรพำ รพ.โคกส ำโรง รพ.ศิริราช

59 CM028 พญ. เพียงดำว ตันชวลิต รพ.เชียงม่วน รพ.ศิริราช

60 SI121 นพ. ภำณุพงศ์ อุษณีย์งำมเจริญ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.ศิริราช

61 SI127 นพ. รณกฤต วิวัฒน์เจริญกุล รพ.ผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน รพ.ศิริราช

62 SI133 นพ. วรท สัตยำวุฒิพงศ์ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ รพ.ศิริราช

63 SI135 นพ. วรรณรัตน์ ธนปัญญำวรกุล รพ.ประจักษ์ศิลปำคม รพ.ศิริราช

64 SI140 พญ. วรำศิริ ศิริพร สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี รพ.ศิริราช

65 SI141 นพ. วริทธ์ิ จำรุก ำจร รพ.ท่ำโรงช้ำง จ.สุรำษฎร์ธำนี รพ.ศิริราช

66 RM028 พญ. วริษำ เงำะจันทรำ รพ.สมเด็จพระยุพรำชหล่มเก่ำ รพ.ศิริราช

67 SI144 นพ. วศิน ทวีผลจรูญ รพ.เฝ้ำไร่ รพ.ศิริราช

68 SI150 นพ. วิชยุตม์ มุ่งขันติวงศำกุล รพ.ชะอ ำ รพ.ศิริราช

69 SI152 พญ. วิภำวี เวชวงศ์วำน สถำบันโรคทรวงอก รพ.ศิริราช

70 SI153 นพ. วิสิทธ์ิ จันทรโกเมนทร์ รพ.สวรรค์ประชำรักษ์ รพ.ศิริราช

71 SI157 พญ. ศุภวรรณ แก่นจันทน์ รพ.ศรีประจันต์ รพ.ศิริราช

72 RM034 นพ. สรวิชญ์ โลหสมบูรณ์ รพ.ขุนหำญ รพ.ศิริราช



เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย  30 นาที)   ก าหนดสนามสอบดังน้ี

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องสอบ ช้ัน 3 อาคารราชนครินทร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์    

หมายเหตุ      -   กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบและมาตรการเพ่ือความปลอดภัย

                   -   กรุณาอ่านค าแนะน าการท าข้อสอบ Basic Science

                   -   บัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland (Sign in เข้าระบบ) ท่ี  www.basicscience-rcst.com

No. เลขท่ีน่ังสอบ ค าน า ช่ือภาษาไทย สถานท่ีปฏิบัติงาน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบ Basic Science  

วันเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2565

4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5   ตึกศรีสวรินทิรา

ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องท าแบบประเมินความเส่ียงลงใน Link google form  ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ส่งผลก่อน 12.00 น. (เท่ียง) ของวันศุกร์

ท่ี 29 เมษายน 2565 ต้อง Upload ภาพผลตรวจ ATK  สามารถตรวจด้วยตัวเองได้ (กรุณาอ่านรายละเอียดท่ีต้องระบุท่ีชุดตรวจ ก่อน Upload 

ภาพ)  หรือผลตรวจ RT-PCR ผลตรวจไม่เกิน 48 ชม. โดยราชวิทยาลัยฯ จะส่ง Link แบบฟอร์มให้ทาง SMS ล่วงหน้าก่อนวันสอบ 2 วัน

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (สานักหอสมุด) ตรงข้ามศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

73 RM036 พญ. สิรินทรำ เพคยำงกูร รพ.พระน่ังเกล้ำ รพ.ศิริราช

74 SI163 พญ. สุขุมำล ชำติด ำดี รพ.ต ำรวจ รพ.ศิริราช

75 SI168 พญ. สุภำพร บุญเติม รพ.ศิลำลำด จังหวัดศรีสะเกษ รพ.ศิริราช


