
ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

1 63-01-001 พญ. กาญจน์กมล ชามะรัตน์ รพ.ร้อยเอ็ด ม.ขอนแก่น

2 63-01-002 พญ. กาญจนพรรณ จิวรมณี
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

3 63-01-003 นพ. จตุราช มณีกาศ รพ.ศูนย์ขอนแก่น ม.ขอนแก่น

4 63-01-004 พญ. จิตตราพร นิธิพรเดชะ รพ.ร้อยเอ็ด ม.ขอนแก่น

5 63-01-005 พญ. จินต์จุฑา โอจงเพียร รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ม.ขอนแก่น

6 63-01-006 นพ. จิรเดช เลิศประเสริฐกุล รพ.สมเด็จ ม.ขอนแก่น

7 63-01-007 นพ. จิรเมธ นารคร รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน ม.ขอนแก่น

8 63-01-008 นพ. เฉลิมพล ตงพิพัฒน์ รพ.อุดรธานี ม.ขอนแก่น

9 63-01-009 พญ. ชมตะวัน ล้ิมรวิกุล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

10 63-01-010 นพ. ชอบธรรม ปองดี
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

11 63-01-011 พญ. ช่อลดา เสนจันทร์ฒิชัย รพ.บ้านแพง ม.ขอนแก่น

12 63-01-012 นพ. ชัยวัฒน์ กัญญาค า รพ. ศรีสมเด็จ ม.ขอนแก่น

13 63-01-013 นพ. โซนาม ดอร์จี รพ.สุรินทร์ ม.ขอนแก่น

14 63-01-014 นพ. ฐากูร กงเพชร รพ.สุทธาเวช ม.ขอนแก่น

15 63-01-015 นพ. ฐาปกรณ์ กลางวิชัย รพ.ศูนย์ขอนแก่น ม.ขอนแก่น

16 63-01-016 นพ. ณภัทร ศิลป์วิไลเลิศ
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

17 63-01-017 พญ. ณัชชา ขันตีแก้ว
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

18 63-01-018 นพ. ณัฐกิตต์ิ อนุรักษ์ฤานนท์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

19 63-01-019 พญ. ณัฐสุดา มิตรมาตร ม.ขอนแก่น

20 63-01-020 พญ. ดวงกมล วันมี รพ.ศูนย์ขอนแก่น ม.ขอนแก่น

21 63-01-021 นพ. ดิน ตังคโณบล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

22 63-01-022 นพ. เทอดธรรม อุปัชฌาย์ รพ.ยางตลาด ม.ขอนแก่น

23 63-01-023 นพ. ธนภูมิ กานตอัมพร
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

24 63-01-024 นพ. ธีรดนย์ กิจสหวงศ์ ม.ขอนแก่น

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)



ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

25 63-01-025 นพ. นนท์ เกริกก้องสน่ัน รพ.สุรินทร์ ม.ขอนแก่น

26 63-01-026 นพ. นภัทร หงษ์โรจนวิวัฒน์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น ม.ขอนแก่น

27 63-01-027 พญ. นราภรณ์ แต้ไมตรี รพ.มหาสารคาม ม.ขอนแก่น

28 63-01-028 พญ. นัทธ์หทัย วรรณชูไตรรัตน์ รพ.นามน ม.ขอนแก่น

29 63-01-029 พญ. นันท์มนัส ตระกูลวัฒนะกุล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

30 63-01-030 นพ. ปาริวรรตน์ เพ็ญจันทร์ รพ.หนองบัวแดง ม.ขอนแก่น

31 63-01-031 พญ. ปิยรัตน์ สัตย์ศักด์ิสิทธ์ิ รพ.พิบูลมังสาหาร ม.ขอนแก่น

32 63-01-032 พญ. ปิโยรส โสหนองบัว รพ.ร้อยเอ็ด ม.ขอนแก่น

33 63-01-033 นพ. พชรพล สอนวงศา รพ.ศูนย์ขอนแก่น ม.ขอนแก่น

34 63-01-034 นพ. พลวิทย์ เจริญพงศ์ รพ. มุกดาหาร ม.ขอนแก่น

35 63-01-035 นพ. พัฒนคุณ แสนจันแดง รพ.เกษตรวิสัย ม.ขอนแก่น

36 63-01-036 นพ. พัฒนภักด์ิ รักชอบ รพ.มหาสารคาม ม.ขอนแก่น

37 63-01-037 นพ. พิสิษฐ์ กันทะจิตร
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

38 63-01-038 พญ. พู่ภัทรา บุรพรัตน์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

39 63-01-039 นพ. ภัควัต จันปุ่ม รพ.นิคมค าสร้อย ม.ขอนแก่น

40 63-01-040 นพ. ภูชิสส์ สันตสว่าง
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

41 63-01-041 พญ. มาริสา ปาละจูม รพ.พุทธชินราช ม.ขอนแก่น

42 63-01-042 นพ. ยศภัทร จรัณยานนท์ รพ.ท่าคันโท ม.ขอนแก่น

43 63-01-043 นพ. รักพงษ์ วงษ์ตา รพ.ค าเข่ือนแก้ว ม.ขอนแก่น

44 63-01-044 นพ. วีรภัทร ช่ืนสุคนธ์ รพ.สุรินทร์ ม.ขอนแก่น

45 63-01-045 พญ. วีริยา จิรสุวรรณกุล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

46 63-01-046 นพ. เวทิศ ทุมสงคราม รพ.หนองสองห้อง ม.ขอนแก่น

47 63-01-047 นพ. เศรษฐพัฒน์ พรหมดี รพ.ค าชะอี ม.ขอนแก่น

48 63-01-048 นพ. สิรภพ ปรีดานนท์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น



ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

49 63-01-049 พญ. อัณณ์ ปักเข็ม
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

50 63-02-001 นพ. กรกช สมเกตุ รพ.นครพิงค์ ม.เชียงใหม่

51 63-02-002 พญ. กฤตยาณี อิทธิเดชารณ
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

52 63-02-003 นพ. กัญจน์ หวังพิริยยะพาณิช
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

53 63-02-004 นพ. แก้ว อินทรอุทก
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

54 63-02-005 นพ. เขมินท์ โชติปฎิเวชกุล รพ.สูงเม่น ม.เชียงใหม่

55 63-02-006 พญ. ชนากานต์ วงศ์แก้วมูล รพ.เกาะคา ม.เชียงใหม่

56 63-02-007 นพ. ชิตวัน ฝ้ันชมภู
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

57 63-02-008 พญ. ญาดา มะโต รพ.นครพิงค์ ม.เชียงใหม่

58 63-02-009 นพ. ณฐพล มณีรัตน์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ม.เชียงใหม่

59 63-02-010 นพ. ณภัทร ดิลกวรโชติ รพ.เถิน จังหวัดล าปาง ม.เชียงใหม่

60 63-02-011 นพ. ณภัทร เอกนันท์ รพ.ท่าวังผา ม.เชียงใหม่

61 63-02-012 พญ. ณัชชา วงศ์ปัญญาถาวร รพ.เชียงดาว ม.เชียงใหม่

62 63-02-013 พญ. ณัฐธิดา กฤชวิศรุต
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

63 63-02-014 พญ. เดือนจันทร์ ตันยุชน รพ.พุทธชินราช ม.เชียงใหม่

64 63-02-015 นพ. ธนกันต์ กันทะวันนา
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

65 63-02-016 นพ. นพบดี อินทรปัญญา
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

66 63-02-017 นพ. นิสิต แสงนิล รพ.แม่อาย ม.เชียงใหม่

67 63-02-018 นพ. ปฐมพงศ์ นิตย์น้อยสืบ
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

68 63-02-019 พญ. ปณิดา โกเฮง รพ.นครพิงค์ ม.เชียงใหม่

69 63-02-020 พญ. ปัญธิตา บุญช่วย รพ.พุทธชินราช ม.เชียงใหม่

70 63-02-021 พญ. ปัณฑารีย์ คมข า รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ม.เชียงใหม่

71 63-02-022 พญ. ปัทมพร ไทยวุฒินุกุล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

72 63-02-023 นพ. ปิติ บุญแสนไชย
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่



ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

73 63-02-024 พญ. ปิยกานต์ กันไพเราะ
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

74 63-02-025 พญ. เปมิกา ศิริมหาราช รพ.ประสาทเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

75 63-02-026 นพ. พงศ์พิชญ์ พงศานนท์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

76 63-02-027 นพ. พรพิสุทธ์ิ ปาละกุล รพ.นครพิงค์ ม.เชียงใหม่

77 63-02-028 นพ. พฤกษ์ วงศ์มณีโรจน์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

78 63-02-029 พญ. พัชรพร เทพสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

79 63-02-030 นพ. พิวานนท์ พรมนิเทศ รพ.ล าปาง ม.เชียงใหม่

80 63-02-031 พญ. ไพลิน อินทรสังขนาวิน รพ.นครพิงค์ ม.เชียงใหม่

81 63-02-032 นพ. ภวินท์ วิรุณราช รพ.สระบุรี ม.เชียงใหม่

82 63-02-033 นพ. ภวิศ หาญพานิชเจริญ รพ.งาว ม.เชียงใหม่

83 63-02-034 นพ. ภูรงค์ เลาหวิรภาพ รพ.สันก าแพง ม.เชียงใหม่

84 63-02-035 พญ. เมทินี กันธะค า
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

85 63-02-036 พญ. ลิลดา ลีลาภัทร์ รพ.ล าปาง ม.เชียงใหม่

86 63-02-037 นพ. วทัญญู อภิรมย์รักษ์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

87 63-02-038 นพ. วรโชติ โชติชานนท์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

88 63-02-039 พญ. วรดา จันดารักษ์ รพ.ร้อยเอ็ด ม.เชียงใหม่

89 63-02-040 นพ. วาริช เตียวตระกูล รพ.ล้ี จังหวัดล าพูน ม.เชียงใหม่

90 63-02-041 พญ. วิชญาดา สมฤทธ์ิ
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

91 63-02-042 นพ. ศีล ศัลย์วิเศษ
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

92 63-02-043 พญ. ศุภากร เหล่าสุขสกุล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.เชียงใหม่

93 63-02-044 พญ. สมฤทัย เช่ือมาก รพ.ปลายพระยา ม.เชียงใหม่

94 63-02-045 พญ. สุนิษา คุรุธรรมานนท์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

95 63-02-046 พญ. สุภัสสรางค์ จันทร์เพ็ญ รพ.ป่าตอง ม.เชียงใหม่

96 63-02-047 นพ. อภินันท์ สุมามาลย์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่



ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

97 63-02-048 พญ. อรณิช จันทร์ศิริวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.เชียงใหม่

98 63-02-049 พญ. อัฐภิญญา สุรินทร์รัตน์ รพ.สุราษฎร์ธานี ม.เชียงใหม่

99 63-02-050 พญ. อิงฟ้า ชนะนนท์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

100 63-03-001 พญ. จารุพัทธ รักเอียด
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

101 63-03-002 พญ. จิตติมา ผาติวิทยาภรณ์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

102 63-03-003 นพ. จิรายุ สากลกิจจานุกูล รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา ม.สงขลานครินทร์

103 63-03-004 พญ. ญาดา เจริญทิพย์ปัญญา
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

104 63-03-005 พญ. ฐิตาภา ก.ศรีสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

105 63-03-006 นพ. ณฐกรณ ลัทธลาภกุล รพ.หลังสวน ม.สงขลานครินทร์

106 63-03-007 พญ. ณัฐกานต์ พิณเขียว
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

107 63-03-008 พญ. ณัฐชนันท์ เพ็ชร์บุญ รพ.หาดใหญ่ ม.สงขลานครินทร์

108 63-03-009 นพ. ณัฐพงศ์ วิเสุข รพ.ศูนย์ยะลา ม.สงขลานครินทร์

109 63-03-010 นพ. ณัฐวุฒิ ท้าววิบูลย์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

110 63-03-011 พญ. ณิชกมล ฮุ่นตระกูล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

111 63-03-012 พญ. ต่วนอัสวีต้า อาเบะ รพ.ศูนย์ยะลา ม.สงขลานครินทร์

112 63-03-013 นพ. ถิรนัย วงษ์เจริญผล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

113 63-03-014 พญ. ทรงโปรด ทองเรือง รพ.หาดใหญ่ ม.สงขลานครินทร์

114 63-03-015 นพ. ธนาคม พรสุขศิริ รพ.ควนขนุน ม.สงขลานครินทร์

115 63-03-016 นพ. ธราธร ซ่ือวณิชสกุล รพ.เขาชัยสน ม.สงขลานครินทร์

116 63-03-017 นพ. ธีรภาพ การิกาญจน์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

117 63-03-018 นพ. ปราชญ์ มงคลเคหา รพ.ห้วยยอด ม.สงขลานครินทร์

118 63-03-019 พญ. ปิยพร กระจ่างจิตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.สงขลานครินทร์

119 63-03-020 นพ. ภูริวัจน์ ชูสิงห์แค รพ.หาดใหญ่ ม.สงขลานครินทร์

120 63-03-021 พญ. มัชฌิมา ชีวะกุล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์
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ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

121 63-03-022 นพ. รัชพงษ์ ทองขุนด า
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

122 63-03-023 พญ. เรณุกา จันทร์สุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

123 63-03-024 นพ. วิรชัช โรจนหัสดิน รพ.ราชวิถี ม.สงขลานครินทร์

124 63-03-025 นพ. ศิริพงศ์ เล่ืองฤทธิวุฒิ รพ.รามัน ม.สงขลานครินทร์

125 63-03-026 พญ. สิรีธร จับปร่ัง
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

126 63-03-027 นพ. อนนต์ แซ่ล่ิม
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์

127 63-03-028 นพ. อภิวัฒน์ วัฒนกุล รพ.หาดใหญ่ ม.สงขลานครินทร์

128 63-03-029 นพ. อิมติยาซ ไทยประทาน รพ.ศูนย์ยะลา ม.สงขลานครินทร์

129 63-04-001 นพ. กนกพล สีจุ้ย รพ.สุรินทร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

130 63-04-002 พญ. ขวัญชนก จ้อยส าเภา รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

131 63-04-003 นพ. คมกฤษ วงษ์ไทย รพ.เทพสถิต รพ.มหาราชนครราชสีมา

132 63-04-004 พญ. ฐิตินันท์ นาคน้อย รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

133 63-04-005 นพ. ถิรายุสฌ์ วีระเสถียร รพ.บุรีรัมย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

134 63-04-006 นพ. ธนัท ล่ิวศิริรัตน์ รพ.ล าทะเมนชัย รพ.มหาราชนครราชสีมา

135 63-04-007 นพ. ธนากานต์ วงศ์ค าจันทร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

136 63-04-008 นพ. ธนาวิทย์ เรืองรัตน์ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รพ.มหาราชนครราชสีมา

137 63-04-009 นพ. ธีรพันธ์ ทองกรณ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

138 63-04-010 นพ. นินนาท ฟองสุภา รพ.บุรีรัมย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

139 63-04-011 นพ. ปรัชญา อินทร์หม่ืนไวย รพ.ห้วยแถลง รพ.มหาราชนครราชสีมา

140 63-04-012 นพ. พชร ปัดฐา รพ.หนองบุญมาก รพ.มหาราชนครราชสีมา

141 63-04-013 นพ. พรบพิตร พิมพ์ศิริ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รพ.มหาราชนครราชสีมา

142 63-04-014 พญ. พิชชา เหลืองเจริญทิพย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

143 63-04-015 พญ. พิชามญช์ุ สันติวงศ์ รพ.สีค้ิว รพ.มหาราชนครราชสีมา
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ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

145 63-04-017 พญ. ภูริชญา ภูริวัฒน์ รพ.เทพสถิต รพ.มหาราชนครราชสีมา

146 63-04-018 พญ. รภัทร ปิยพิทยากร รพ.บ าเหน็จณรงค์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

147 63-04-019 นพ. วงศธร พลรงค์ รพ.สุทธาเวช รพ.มหาราชนครราชสีมา

148 63-04-020 นพ. วทัญญู แดงสุวรรณ์ รพ.หนองบัวแดง รพ.มหาราชนครราชสีมา

149 63-04-021 นพ. ศศิภาพ วีระสมบัติ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

150 63-04-022 นพ. สรสิช แสงทามาตย์ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย รพ.มหาราชนครราชสีมา

151 63-04-023 พญ. สิรกาญจน์ โจวเจริญ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

152 63-04-024 พญ. อชิรญา มานะธุระ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

153 63-04-025 นพ. อานนท์ เผ่าเวียงค า รพ.บุรีรัมย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

154 63-04-026 นพ. เอกฤทธ์ิ นารถติกร รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

155 63-05-001 พญ. กมลวรรณ บรรณาธรรม รพ.คลองลาน รพ.ศิริราช

156 63-05-002 พญ. กมลวรรณ โอฐสัตย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ศิริราช

157 63-05-003 พญ. กรกมล เมืองไทร รพ.ศรีนคร รพ.ศิริราช

158 63-05-004 พญ. กรชนก วงศ์แก้ว รพ.พระปกเกล้า รพ.ศิริราช

159 63-05-005 นพ. กรวิชญ์ นภาพงษ์ รพ.ลาดบัวหลวง รพ.ศิริราช

160 63-05-006 นพ. กรวิชญ์ พ่ึงธรณี รพ.บางกรวย รพ.ศิริราช

161 63-05-007 นพ. กรวิชญ์ สมทัศน์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ รพ.ศิริราช

162 63-05-008 นพ. กฤตนัย การแข็ง รพ.ล าปาง รพ.ศิริราช

163 63-05-009 นพ. กลวัชร จารุนิภากุล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

164 63-05-010 นพ. กษิดิศ พัฒนาพลกรสกุล รพ.ต ารวจ รพ.ศิริราช

165 63-05-011 นพ. กัญจน์ ปัญญาพินิจนุกูร รพ.ป่าโมก รพ.ศิริราช

166 63-05-012 พญ. กัญญณัฏฐ์ เนียมเจริญ รพ.ละแม รพ.ศิริราช

167 63-05-013 นพ. กานต์ พ่ึงสุชนสุนทร รพ.จุฬาภรณ์ รพ.ศิริราช

168 63-05-014 นพ. กานต์บดี บุญแก้ว รพ.พุทธโสธร รพ.ศิริราช
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03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

169 63-05-015 นพ. กิตติกรณ์ เบ้ืองสูง รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ศิริราช

170 63-05-016 นพ. กิตติภพ เกิดป้ัน รพ.ไทยเจริญ รพ.ศิริราช

171 63-05-017 นพ. กิตติภัทร ภู่พงศ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช

172 63-05-018 พญ. เกวริณ พงษ์ศักด์ิศรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช

173 63-05-019 นพ. ขจิตพงษ์ บุญสวน
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือ

สัตหีบ รพ.ศิริราช

174 63-05-020 นพ. ขวัญชัย วันเจิดกิจ รพ.พบพระ รพ.ศิริราช

175 63-05-021 พญ. คณนันท์ ดาวเฉลิมวงศ์ รพ.ตากสิน รพ.ศิริราช

176 63-05-022 นพ. คณิน พูลเพ่ิม รพ.สามพราน รพ.ศิริราช

177 63-05-023 นพ. ค ารณ อยู่กิจติชัย รพ.เจ็ดเสมียน รพ.ศิริราช

178 63-05-024 นพ. จรูญ ประมวลโกศลยุต
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

179 63-05-025 พญ. จารุพร ศิริพรไพบูลย์ กองแพทย์หลวง ส านักพระราชวัง รพ.ศิริราช

180 63-05-026 พญ. จิรภิญญา ชมภูม่ิง รพ.โพทะเล รพ.ศิริราช

181 63-05-027 นพ. จิระเศวต เศวตวาณิชกุล รพ.พุทธชินราช รพ.ศิริราช

182 63-05-028 นพ. จิรายุ เฉลิมพงษ์ รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

183 63-05-029 นพ. จิรายุส ไมตรีสถิต รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

184 63-05-030 พญ. จิรารักษ์ ดีพอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช

185 63-05-031 นพ. จีร์วริศ สร้อยสน รพ.บางเลน รพ.ศิริราช

186 63-05-032 นพ. จีระเดช เอกปณิธานพงศ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ศิริราช

187 63-05-033 พญ. จุฑารัตน์ ศิริดลธนเกษม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.ศิริราช

188 63-05-034 นพ. ฉัตรบดินทร์ ทองเช่ือม
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

189 63-05-035 พญ. ชญานี พงษ์พานิช รพ.ศรีเมืองใหม่ รพ.ศิริราช

190 63-05-036 นพ. ชนวีร์ บุญเมธี รพ.กระบุรี รพ.ศิริราช

191 63-05-037 พญ. ชนัญญา ดาวสุข รพ. เขาสุกิม จันทบุรี รพ.ศิริราช

192 63-05-038 พญ. ชนาภา มานะกิจ รพ.ชลบุรี รพ.ศิริราช
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193 63-05-039 พญ. ชนิสา รัตนพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ศิริราช

194 63-05-040 พญ. ชมพูนุท หม่ืนปา รพ.อรัญประเทศ รพ.ศิริราช

195 63-05-041 พญ. ชมเพลิน วิรเศรณี คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช

196 63-05-042 นพ. ชยนนท์ ศิริทรงธรรม รพ.บางนากรุงเทพมหานคร รพ.ศิริราช

197 63-05-043 นพ. ชยุตม์ รัศมีวิริยะนนท์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ รพ.ศิริราช

198 63-05-044 นพ. ชลบดี ชาคริยานุโยค รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ศิริราช

199 63-05-045 นพ. ชัยวัฒน์ พรหมประเสริฐ รพ.บางสะพาน รพ.ศิริราช

200 63-05-046 นพ. ชิติสรรค์ เสนขวัญแก้ว รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช

201 63-05-047 นพ. ชีวธันย์ ธีรรัฐวราสิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช

202 63-05-048 นพ. โชติ จิตโอภาส รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ศิริราช

203 63-05-049 นพ. โชติ สารพา รพ.กลาง รพ.ศิริราช

204 63-05-050 นพ. ไชยณรงค์ วงศ์วิริยะกุล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

205 63-05-051 นพ. ฐิติณัฐ จารุฐิติ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ กรม

เเพทย์ทหารเรือ รพ.ศิริราช

206 63-05-052 นพ. ณภัทร์ชัย รัตนพัฒนากุล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รพ.ศิริราช

207 63-05-053 พญ. ณัชชา บุญธนากร รพ.พุทธชินราช รพ.ศิริราช

208 63-05-054 พญ. ณัฏฐ์นรี ธัญจรูญ รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ศิริราช

209 63-05-055 พญ. ณัฏฐ์พชร เอมมณีรัตน์ รพ.พิชัย รพ.ศิริราช

210 63-05-056 พญ. ณัฏฐาฤทัย ธไนศวรรยางกูร รพ.บางแพ รพ.ศิริราช

211 63-05-057 นพ. ณัฐคมน์ แก้วเภตรา รพ.โคกเจริญ รพ.ศิริราช

212 63-05-058 นพ. ณัฐชนน ฉายารัตนศิลป์ รพ.พุทธชินราช รพ.ศิริราช

213 63-05-059 นพ. ณัฐชนน ล้ิมสุวรรณ รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

214 63-05-060 นพ. ณัฐชนน เหลืองวิไลเลิศ รพ.ล าปาง รพ.ศิริราช

215 63-05-061 นพ. ณัฐชัย ประชาพิพัฒ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

นเรศวร รพ.ศิริราช

216 63-05-062 นพ. ณัฐนันท์ ปานรงค์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช



ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

217 63-05-063 พญ. ณัฐนิช เอ่ียมฤกษ์ศิริ รพ.เวชการุณย์รัศม์ิ รพ.ศิริราช

218 63-05-064 นพ. ณัฐพงศ์ เดชธิดา - รพ.ศิริราช

219 63-05-065 นพ. ณัฐพงศ์ ทะประสพ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.ศิริราช

220 63-05-066 นพ. ณัฐภัทร วรรักษา รพ.ล าปาง รพ.ศิริราช

221 63-05-067 พญ. ณัฐมนฑ์ สัมพัฒนวรชัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช

222 63-05-068 พญ. ณัฐรดี เกียรติปรุงเวช คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช

223 63-05-069 พญ. ณัฐวดี จิตต์เจริญ รพ.ระยอง รพ.ศิริราช

224 63-05-070 พญ. ณิชกานต์ แววศรี
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

225 63-05-071 พญ. ดนยา วิภาสวัชรโยธิน รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

226 63-05-072 นพ. ดนูวิทย์ ใจแก้ว รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า รพ.ศิริราช

227 63-05-073 พญ. ดลสรวง ยอดนพเกล้า รพ.สุรินทร์ รพ.ศิริราช

228 63-05-074 นพ. ตรัยธันว์ เสน่หา รพ.ปาดังเบซาร์ รพ.ศิริราช

229 63-05-075 พญ. ติณณา สิงหเรศร์ รพ.ก าแพงแสน รพ.ศิริราช

230 63-05-076 นพ. ติณห์ อรรถเวชกุล - รพ.ศิริราช

231 63-05-077 นพ. ทรงพล ไชยปัญญา รพ.บางพลี รพ.ศิริราช

232 63-05-078 นพ. ทวีพันธ์ แซ่อ่อง
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รพ.ศิริราช

233 63-05-079 นพ. ทศพร ธ ารงคุณากร รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง รพ.ศิริราช

234 63-05-080 นพ. ทัดณัฏฐานนท์ ส าเภาเงิน
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

235 63-05-081 นพ. ทินภัทร ชุมสุขช่วยเรือง รพ.ย่านตาขาว รพ.ศิริราช

236 63-05-082 นพ. เทอดพงศ์ แท่งทอง
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

237 63-05-083 นพ. ธนกร จันทรวรกาญจน์ รพ.เลาขวัญ รพ.ศิริราช

238 63-05-084 นพ. ธนกร ปัทมาวไล รพ.วานรนิวาส รพ.ศิริราช

239 63-05-085 นพ. ธนกฤต วิสุทธิโกศล รพ.บุรีรัมย์ รพ.ศิริราช

240 63-05-086 นพ. ธนพงศ์ โรจนาพรรณพงศ์ รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ศิริราช



ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

241 63-05-087 พญ. ธนภรณ์ อุยตระกูล รพ.ชลบุรี รพ.ศิริราช

242 63-05-088 นพ. ธนภัทร ทาวันละ รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ศิริราช

243 63-05-089 นพ. ธนวงศ์ หยองอนุกูล - รพ.ศิริราช

244 63-05-090 พญ. ธนาภรณ์ เตระทวีดุลย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.ศิริราช

245 63-05-091 พญ. ธวัลรัตน์ เจริญจันทร์ รพ.อู่ทอง รพ.ศิริราช

246 63-05-092 พญ. ธัญธร พรทวีวุฒิ รพ.อุตรดิตถ์ รพ.ศิริราช

247 63-05-093 พญ. ธารารัตน์ วันทะวงษ์ รพ.กันทรลักษ์ รพ.ศิริราช

248 63-05-094 พญ. ธิดารัตน์ โทขันธ์ รพ.เลิดสิน รพ.ศิริราช

249 63-05-095 นพ. ธิติพัทธ์ พัฒนศรี รพ.ตากสิน รพ.ศิริราช

250 63-05-096 พญ. ธีมาพร ตรีทอง รพ.บ้านแพ้ว รพ.ศิริราช

251 63-05-097 นพ. ธีรชัย สิงหรัตน์ รพ.กองบิน บน.2 กองทัพอากาศ รพ.ศิริราช

252 63-05-098 นพ. ธีรดนย์ ดอกจันทน์ รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

253 63-05-099 นพ. ธีรยุทธ ไตรสรณะกุล รพ.พระน่ังเกล้า รพ.ศิริราช

254 63-05-100 นพ. ธีรุตม์ โรจนอังกูร รพ.พิชัย รพ.ศิริราช

255 63-05-101 นพ. นนทนันท์ ธุนันทา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รพ.ศิริราช

256 63-05-102 นพ. นพกวี เรียวสงวนวงศ์ รพ.ปลาปาก รพ.ศิริราช

257 63-05-103 นพ. นภัสกร ยอดทวี รพ.ค่ายเขตอุดมศักด์ิ รพ.ศิริราช

258 63-05-104 นพ. นรวิชญ์ วรสวาสด์ิ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

ชลประทาน รพ.ศิริราช

259 63-05-105 พญ. นัยน์ปพร ตรัยวนพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช

260 63-05-106 นพ. นิติธรรม ธรรมะ
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

261 63-05-107 พญ. บุษยกาญจน์ บุนนาค รพ.จุฬาภรณ์ รพ.ศิริราช

262 63-05-108 พญ. เบญญา แก้วจรัส รพ.ท่าตะโก รพ.ศิริราช

263 63-05-109 พญ. เบญสิตา แสงสว่าง คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช

264 63-05-110 นพ. ปกฉัตร เลิศคชาธาร รพ แหลมสิงห์ รพ.ศิริราช



ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

265 63-05-111 นพ. ปฏิถาณ พิมุ รพ.บางสะพาน รพ.ศิริราช

266 63-05-112 พญ. ปฐมา เสนไสย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ศิริราช

267 63-05-113 นพ. ปฐวี สุวรรณราช รพ.นครปฐม รพ.ศิริราช

268 63-05-114 พญ. ปนัดดา กนกนภากุล
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

นเรศวร รพ.ศิริราช

269 63-05-115 พญ. ประสิยา ไกรสิงห์เดชา รพ.คิรีมาศ สุโขทัย รพ.ศิริราช

270 63-05-116 นพ. ปรัชญา ธนาพรสังสุทธ์ิ รพ.ชลบุรี รพ.ศิริราช

271 63-05-117 นพ. ปริชญะ สวนจันทร์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช

272 63-05-118 นพ. ปรินทร ศิริโยธิพันธ์ุ รพ.เลิดสิน รพ.ศิริราช

273 63-05-119 นพ. ปริรัตน ภพลือชัย รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ศิริราช

274 63-05-120 นพ. ปวริศ ลิมปนวงศ์แสน
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี

ราชา รพ.ศิริราช

275 63-05-121 นพ. ปวริศ ศรีสุริยสวัสด์ิ รพ.พระปกเกล้า รพ.ศิริราช

276 63-05-122 นพ. ปัญจพล ปัญจาคะ รพ.ศิริราช

277 63-05-123 พญ. ปัญจพาณ์ สุวรรณมาลี รพ.บุรีรัมย์ รพ.ศิริราช

278 63-05-124 นพ. ปัญณ ชาติธรรม์ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รพ.ศิริราช

279 63-05-125 นพ. ปาณัสม์ โชติสุต
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

นเรศวร รพ.ศิริราช

280 63-05-126 พญ. ปาณิสรา ศรีสุวรรณนิเวศ รพ.หัวหิน รพ.ศิริราช

281 63-05-127 พญ. ปิยธิดา พิมพิสาร รพ.พนมสารคาม รพ.ศิริราช

282 63-05-128 นพ. ปุณณพัฒน์ อยู่คง รพ.พระน่ังเกล้า รพ.ศิริราช

283 63-05-129 นพ. ปุณณะปารย์ ธีระทีปต์ธรณ์ รพ.ค่ายศรีสองรัก รพ.ศิริราช

284 63-05-130 นพ. พงศกร ไมยโภคา รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

285 63-05-131 นพ. พงศภัค อบกล่ิน รพ.พุทธชินราช รพ.ศิริราช

286 63-05-132 นพ. พชร รุ่งประเสริฐสุข รพ.ก าแพงแสน รพ.ศิริราช

287 63-05-133 นพ. พชรพงศ์ พงศะบุตร รพ.สามร้อยยอด รพ.ศิริราช

288 63-05-134 พญ. พนิดา เกล่ือนกลางดอน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช
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วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

289 63-05-135 พญ. พรชนิตว์ กรัณฑกาญจน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช

290 63-05-136 พญ. พรทิพย์ ภูตินาถ รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ศิริราช

291 63-05-137 พญ. พรปวีณ์ สมศิริวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รพ.ศิริราช

292 63-05-138 นพ. พรพล ปาลานุสรณ์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ศิริราช

293 63-05-139 นพ. พรภวิษย์ จารุมาลัย รพ.เลิดสิน รพ.ศิริราช

294 63-05-140 นพ. พรหมพร รัตนชินกร รพ.เฉลิมพระเกียรต์ิสมเด็จพระเทพฯ รพ.ศิริราช

295 63-05-141 นพ. พฤศ ทวีโภคา รพ.พระน่ังเกล้า รพ.ศิริราช

296 63-05-142 นพ. พลกิจ บุหลันพฤกษ์ รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

297 63-05-143 พญ. พัชรภี พาทัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช

298 63-05-144 นพ. พัฒนะ เจียวก๊ก รพ.ลาดยาว รพ.ศิริราช

299 63-05-145 พญ. พัทธนันท์ เมธีสกุลกาญจน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช

300 63-05-146 พญ. พัทรียา พงษ์พานิช รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ศิริราช

301 63-05-147 นพ. พาสิน ชาญวิบูลย์ รพ.ค่ายกฤษณสีวะรา รพ.ศิริราช

302 63-05-148 พญ. พิจาริน วงศ์สุวรรณากร รพ.บุรีรัมย์ รพ.ศิริราช

303 63-05-149 พญ. พิจิตรา ค าพรมมา รพ.กมลาไสยจังหวัดกาฬสินธ์ุ รพ.ศิริราช

304 63-05-150 พญ. พิชชาพร เปร่ืองประสพ รพ.ราชบุรี รพ.ศิริราช

305 63-05-151 นพ. พิชญะ นาคะ รพ.สินแพทย์กาญจนบุรี รพ.ศิริราช

306 63-05-152 พญ. พิฐชญาณ์ วดีทวีเศรษฐ์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรี รพ.ศิริราช

307 63-05-153 นพ. พิทวัส จุลนิพิฐวงษ์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช

308 63-05-154 พญ. พิมพ์ชนก รุ่งวรโศภิต รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รพ.ศิริราช

309 63-05-155 นพ. พิมุกต์ ชวปนชัย รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสด์ิ รพ.ศิริราช

310 63-05-156 นพ. พีรพนธ์ แสงทอง รพ.ค่ายสุรสีห์ รพ.ศิริราช

311 63-05-157 พญ. เพ็ญศิริ แสนสามารถ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช

312 63-05-158 พญ. เพียงแพร ค าเขียน รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี รพ.ศิริราช
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01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   
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05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

313 63-05-159 พญ. แพรวพัชระ ทองขาว รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.ศิริราช

314 63-05-160 นพ. ภคิน กฤตโยภาส รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ศิริราช

315 63-05-161 นพ. ภคิน โตเหมือน รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ศิริราช

316 63-05-162 พญ. ภรภัทร อิทธิอาวัชกุล รพ.ทรายมูล รพ.ศิริราช

317 63-05-163 นพ. ภรัณยู เจริญวานิช รพ.พล รพ.ศิริราช

318 63-05-164 พญ. ภัคจิรา บูรณะพาณิชย์กิจ รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ศิริราช

319 63-05-165 พญ. ภัณฑิรา แสงปัน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.ศิริราช

320 63-05-166 นพ. ภัทรพล โชติสันต์ รพ.กระสัง รพ.ศิริราช

321 63-05-167 นพ. ภากร เช่ียวชาญ รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ รพ.ศิริราช

322 63-05-168 นพ. ภาณุพงษ์ แสงจรรยาพัฒน์
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี

ราชา รพ.ศิริราช

323 63-05-169 นพ. ภานุวัฒน์ คงเสรีนนท์
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รพ.ศิริราช

324 63-05-170 นพ. ภาม โตรุ่งเลิศ
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

325 63-05-171 นพ. ภาวัส เหลืองต้ังวโรดม
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

326 63-05-172 พญ. ภาวิตา ธรรมโสภิต
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ รพ.ศิริราช

327 63-05-173 นพ. ภูมิพัฒน์ แก้วพิจิตร
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

328 63-05-174 นพ. ภูริช พัฒนขจร
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ รพ.ศิริราช

329 63-05-175 นพ. ภูริศักด์ิ โมทนียชาติ รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ศิริราช

330 63-05-176 พญ. มทินา เครือแพทย์ รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ศิริราช

331 63-05-177 นพ. มนพล รุจิธรรมกุล รพ.ราชบุรี รพ.ศิริราช

332 63-05-178 นพ. มากคติ บุญมา รพ.นิคมค าสร้อย รพ.ศิริราช

333 63-05-179 พญ. มาลีรัตน์ เมตุลา รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ศิริราช

334 63-05-180 พญ. ม่ิงขวัญ คูกิจติเกษม รพ.ล าดวน รพ.ศิริราช

335 63-05-181 นพ. มุขพล นิติศรีวรกุล รพ. พระน่ังเกล้า รพ.ศิริราช

336 63-05-182 พญ. เมธาวี ศรีเลิศชลาลัย รพ.ชะอ า รพ.ศิริราช
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01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    
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05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

337 63-05-183 นพ. เมธาศิษฐ์ กุลธนาเรืองนนท์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รพ.ศิริราช

338 63-05-184 พญ. ยุวธิดา พูลสุวรรณ รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

339 63-05-185 พญ. รติมา วังสว่าง คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช

340 63-05-186 นพ. รัชชานนท์ วงศ์ตรีรัตนชัย คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช

341 63-05-187 นพ. ราชรัตน์ ฉ้งทับ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ศิริราช

342 63-05-188 พญ. รุจิรดา อินทร์ตา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รพ.ศิริราช

343 63-05-189 นพ. เรืองยศ วนานันต์ รพช.นายายอาม รพ.ศิริราช

344 63-05-190 พญ. ลลิดา อาภาธรรมคุณ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.ศิริราช

345 63-05-191 นพ. วงศธร ชูวาณิชย์ รพ.วิเศษชัยชาญ รพ.ศิริราช

346 63-05-192 นพ. วงศธร โรจนไพฑูรย์
กองแพทย์ ส านักงานสนับสนุน หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา รพ.ศิริราช

347 63-05-193 พญ. วธู วงษ์โรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช

348 63-05-194 นพ. วรภัทร วงศ์หล่อ รพ.อ่าวลึก รพ.ศิริราช

349 63-05-195 พญ. วรรวี วุฒิคงศิริกูล รพ.ราชบุรี รพ.ศิริราช

350 63-05-196 นพ. วรรษพล จิรจ าเนียรกาล รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.ศิริราช

351 63-05-197 พญ. วรัญญา สีเทา รพ.หนองไผ่ รพ.ศิริราช

352 63-05-198 นพ. วราศิริ ศิริพร
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา

ราชินี รพ.ศิริราช

353 63-05-199 นพ. วริทธ์ิ อัศวกิจวิรี รพ.บางเลน รพ.ศิริราช

354 63-05-200 พญ. วรินร าไพ วนิชลานันท์ - รพ.ศิริราช

355 63-05-201 นพ. วศิน แสงทองพิทักษ์ รพ.พุทธชินราช รพ.ศิริราช

356 63-05-202 พญ. วัชรากร รัตนากาญจน์ รพ.คลองท่อม รพ.ศิริราช

357 63-05-203 นพ. วัศพล สอนไทย กองแพทย์หลวง รพ.ศิริราช

358 63-05-204 นพ. วิชชา ดิลกแพทย์ รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

359 63-05-205 พญ. วิชญาพร น่ิงน้อย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ศิริราช

360 63-05-206 พญ. วิชญาพร สังวัง คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช



ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

361 63-05-207 พญ. วิภาพรรณ วัสสนธ์ิ รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

362 63-05-208 นพ. วิสิทธ์ิ จันทรโกเมนทร์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.ศิริราช

363 63-05-209 นพ. ศรัณยวัชร วงศ์ภัทรวรกุล รพ.กองบิน กองบิน 7 รพ.ศิริราช

364 63-05-210 พญ. ศศิณา เอ้ิอชูจิตต์ รพ.ปราสาท รพ.ศิริราช

365 63-05-211 พญ. ศิรดา ผดุงทรง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.ศิริราช

366 63-05-212 นพ. ศิวกร ศิลาโชติ รพ.เลิดสิน รพ.ศิริราช

367 63-05-213 นพ. ศิวัช ธรรมาภิวันท์ รพ.ห้วยทับทัน รพ.ศิริราช

368 63-05-214 นพ. ศิวัช อภิญญาชน รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

369 63-05-215 นพ. ศีล พิริยะนนท์ธนา รพ.วานรนิวาส รพ.ศิริราช

370 63-05-216 นพ. ศุภวิชญ์ วงศ์เกียรติขจร รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ รพ.ศิริราช

371 63-05-217 พญ. สมหฤทัย ทองค าเภา คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช

372 63-05-218 นพ. สรสิช อินจันทร์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

นเรศวร รพ.ศิริราช

373 63-05-219 นพ. สรายุทธ ขาวสง่า กองพันเสนารักษ์ท่ี2 รพ.ศิริราช

374 63-05-220 นพ. สวิส สุหฤทด ารง
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รพ.ศิริราช

375 63-05-221 นพ. สหรัฐ ปองมงคล รพ.ท่าสองยาง รพ.ศิริราช

376 63-05-222 นพ. สัญชัย ธุระกิจ กองแพทย์หลวงสวนจิตรลดา รพ.ศิริราช

377 63-05-223 นพ. สันติภาพ วิเวกวินย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ศิริราช

378 63-05-224 นพ. สินทรัพย์ วรรณิกเวช
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

379 63-05-225 นพ. สิรวิชญ์ จินดาปทีป รพ.ระยอง รพ.ศิริราช

380 63-05-226 นพ. สิรวิชญ์ เลิศลิขิตวรกุล
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.ศิริราช

381 63-05-227 พญ. สิรินดา เศรษฐลีลา
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี

ราชา รพ.ศิริราช

382 63-05-228 พญ. สิริภัทร คูตระกูล รพ.เลาขวัญ รพ.ศิริราช

383 63-05-229 พญ. สุขุมาล ชาติด าดี รพ.นาโพธ์ิ รพ.ศิริราช

384 63-05-230 พญ. สุชานันท์ โอสธีรกุล รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา รพ.ศิริราช



ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

385 63-05-231 นพ. สุทธิรัก สุทธิศักด์ิ
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รพ.ศิริราช

386 63-05-232 นพ. สุทธิรักษ์ สุทธกรณ์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รพ.ศิริราช

387 63-05-233 พญ. สุทิตยา อินทุวณิช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ศิริราช

388 63-05-234 พญ. สุธิดา เซ่งไพเราะ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ รพ.ศิริราช

389 63-05-235 นพ. สุธี หิรัญวิภาส รพ.พุทธชินราช รพ.ศิริราช

390 63-05-236 นพ. สุพชร บุญฤทธ์ิ - รพ.ศิริราช

391 63-05-237 พญ. สุพรรณา วุฒิวรพันธ์ุ รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ศิริราช

392 63-05-238 พญ. สุภัทธรา บุญน า รพ.ห้วยผ้ึง รพ.ศิริราช

393 63-05-239 พญ. สุภัทร วัฒนธีรานนท์ รพ.ตาคลี รพ.ศิริราช

394 63-05-240 พญ. สุภาภรณ์ พิณพาทย์
คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รพ.ศิริราช

395 63-05-241 นพ. สุวเทพ บัญญัติเลิศถาวร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รพ.ศิริราช

396 63-05-242 พญ. หฤทัย ศิริ รพ.กรงปินัง รพ.ศิริราช

397 63-05-243 พญ. อภิชญา ไสวสุวรรณวงศ์ รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า รพ.ศิริราช

398 63-05-244 นพ. อภิโชติ เพ็ญศิริ รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ศิริราช

399 63-05-245 พญ. อภิญพร เธียรภักดีกุล รพ.ขุขันธ์ รพ.ศิริราช

400 63-05-246 พญ. อรณิชา มากเกษม รพ.อุทัย รพ.ศิริราช

401 63-05-247 นพ. อรรณพ รักษ์ศรีทอง รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช

402 63-05-248 พญ. อรวรรณ ใจเย็น รพ.บ้านหมอ รพ.ศิริราช

403 63-05-249 พญ. อรอินทร์ เตมียะประดิษฐ์ รพ.บ้านนา รพ.ศิริราช

404 63-05-250 พญ. อริศรา ศิริรณรงค์ รพ.ชลบุรี รพ.ศิริราช

405 63-05-251 นพ. อัคริน ภานุสถิตย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.ศิริราช

406 63-05-252 นพ. อาณัฐ พิณทุกานนท์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รพ.ศิริราช

407 63-05-253 นพ. อาทิตย์ อ่อนโยน รพ.พุทธชินราช รพ.ศิริราช

408 63-05-254 พญ. อิสราภรณ์ เพียรธรรม รพ.จุฬาภรณ์ รพ.ศิริราช



ท่ี รหัสสอบ สถาบัน สนามสอบ

รายช่ือผู้สมัครสอบวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์
วันเสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564

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

หมายเหตุ  กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ / ส่วนบัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland Online ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์

ช่ือ-นามสกุล

01.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02.    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องประชุมช้ัน 15  อาคารสุจิณโณ   

03.    คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง)    

04.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   ห้อง e-learning  ช้ัน 3   อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05.    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา (ล าดับท่ี 001-150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151-259  ช้ัน 6)

409 63-05-255 พญ. อิสรียา อนุกูลประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช

410 63-05-256 นพ. อุดมศักด์ิ นครน้อย รพ.ปากท่อ รพ.ศิริราช

411 63-05-257 นพ. อุปพันธ์ อุปลานนท์ รร.ชุมพล ยศ.ทร. รพ.ศิริราช

412 63-05-258 พญ. เอ้ืออนงค์ จันทร รพ.ราชบุรี รพ.ศิริราช

413 63-05-259 พญ. ไอริณ ชัยกังวาฬ รพ.ประทาย รพ.ศิริราช

สถานทีจ่ดัสอบ Basic Science

01 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ช้ัน 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ส านักหอสมุด)

02 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ช้ัน 15   อาคารสุจิณโณ 

03 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) ช้ัน 3  ตึกแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ (ตึกแดง) 

04 รพ.มหาราชนครราชสีมา    ห้อง e-learning ช้ัน 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

05 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 - 6  ตึกศรีสวรินทิรา  (ล าดับท่ี 001 - 150  ช้ัน 5 / ล าดับท่ี 151 - 259  ช้ัน 6)


