
2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1 พญ. กชกร กูกิจมั่น 57144 รพ.สตึก จังหวัดบุรรีมัย รพ.มหาราชนครราชสีมา

2 พญ. กนกกาญจน พงษหัสบรรณ 58086 รพ.คายรามราชนิเวศน รพ.ศิรริาช

3 พญ. กมลวรรณ บรรณาธรรม 60818 รพ.กําแพงเพชร รพ.ศิรริาช

4 พญ. กมลวรรณ โอฐสัตย 57988 รพ.คายอิงคยุทธบริหาร รพ.ศิรริาช

5 นพ. กรวิชญ การประกอบดี 53553 ม.ขอนแกน ม.เชียงใหม

6 นพ. กริช วิโรจนาภา 60908 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห รพ.ศิรริาช

7 นพ. กฤตนัย การแข็ง 54959 รพ.ลําปาง ม.เชียงใหม

8 นพ. กฤษภณ อินบัวทอง 54038 ม.นเรศวร รพ.ศิรริาช

9 นพ. กวิน โชลิตกุล 55240 รพ.ศูนยการแพทย มฟล. รพ.ศิรริาช

10 พญ. กอขวัญ วงศเทพบุตร 62053 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

11 นพ. กองเศวต ขาวเกตุ 55241 ศิริราชพยาบาล รพ.ศิรริาช

12 นพ. กัญจน พลายชุม 60840 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ม.สงขลานครินทร

13 พญ. กาญจนกมล ชามะรัตน 57064 รพ.รอยเอ็ด ม.ขอนแกน

14 พญ. กาญจนพรรณ จิวรมณี 54746 รพ.หลมสัก รพ.ศิรริาช

15 นพ. กิตติธัช เติมรัมย 53995 รพ.บุรีรัมย ม.ขอนแกน

16 นพ. กุลธร คดีธรรม 57367 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.ศิรริาช

17 พญ. กุลนิษฐ อดุลยเกษม 58861 รพ.แพร ม.เชียงใหม

18 นพ. กุลวิชญ อโนทัยสถาพร 54459 รพ.จุฬาลงกรณ รพ.ศิรริาช

19 พญ. เกวริณ พงษศักดิ์ศรี 58101 รพ.ไทรนอย รพ.ศิรริาช

20 พญ. เกศกมล นวลแกว 60222 รพ.ปางศิลาทอง ม.เชียงใหม

21 พญ. เกศินี คงเยน็ 54747 รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

22 นพ. แกว อินทรอุทก 44854 รพ.พุทธโสธร รพ.ศิรริาช

23 นพ. โกเมศ ไชยศิวามงคล 62655 รพ.ศูนยขอนแกน ม.เชียงใหม

24 นพ. ขจรศักดิ์ เสาไธสง 57899 รพ.บุรีรัมย ม.ขอนแกน

25 พญ. ขวัญชนก จอยสําเภา 62588 รพ.บึงกาฬ ม.ขอนแกน

26 พญ. ขวัญสุดา พาชนิต 56593 รพ.บานกรวด ม.ขอนแกน

27 นพ. ขาน อิศโรวุธกุล 56079 รพ.บานแพว ม.เชียงใหม

28 พญ. คุลกิา ศรีสวาท 58867 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

29 นพ. จเด็จ ตันเจริญ 50934 วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รพ.ศิรริาช

30 นพ. จตุราช มณีกาศ 53571 รพ.ปลาปาก รพ.ศิรริาช

31 พญ. จรรยชลี นพรัตน 62910 รพ.หาดใหญ ม.สงขลานครินทร

32 นพ. จรูญ ประมวลโกศลยตุ 61531 รพ.เบตง ม.สงขลานครินทร

33 นพ. จักรวาล วิชาจารย 56595 รพ.คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ รพ.มหาราชนครราชสีมา

34 พญ. จารัสดา จงศุภวิศาลกิจ 55258 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19 รพ.ศิรริาช

35 นพ. จารุสิทธิ์ ยุวพันธ 50938 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

36 พญ. จิตตราพร นิธิพรเดชะ 59095 รพช.หนองกุงศรี ม.ขอนแกน

37 พญ. จิตติมา ธํารงคุณากร 57375 รพ. เมือง พัทยา รพ.ศิรริาช

38 นพ. จิตรทิวัส บุญเรือง 56234 รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เชียงใหม ม.เชียงใหม

39 นพ. จินตวัต บัวสวัสด์ิ 55494 รพ.สามรอยยอด รพ.ศิรริาช

40 นพ. จิรายุ เฉลิมพงษ 57161 ศูนยการเเพทยมหิดลนครสวรรค รพ.ศิรริาช

41 นพ. จิรายุส  ไมตรีสถิต 56439 รพ.ทหารผานศึก รพ.ศิรริาช

42 พญ. จิรารักษ ดีพอ 56238 รพ.นาน ม.เชียงใหม

43 นพ. จีระเดช เอกปณิธานพงศ 62660 รพ.สกลนคร ม.เชียงใหม

44 พญ. จุฑามาส เจนยงศักดิ์ 56441 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

45 นพ. จุติเทพ เจริญขวัญ 56857 รพ.ศูนยขอนแกน รพ.ศิรริาช

46 พญ. ฉมากัญจน  สถิรชวาล 62250 รพ.ศูนยขอนแกน ม.ขอนแกน

47 พญ. ฉัฐมณฑ พูลสวัสด์ิ 52447 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช เอกสารไมครบ

48 นพ. ฉัตรบดินทร ทองเชื่อม 60944 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

49 พญ. ชนกนันท เตชะสุกิจ 55944 รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิรริาช

50 พญ. ชนกนันท ศิริชาติ 54401 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

51 นพ. ชนมชยา บุญสิทธิ 58133 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

52 พญ. ชนากานต ศรบีางพลีนอย 59471 รพ.ศรีมหาโพธิ์ รพ.ศิรริาช

53 พญ. ชนิสา รัตนพันธ 57942 รพ.นาแก ม.ขอนแกน

54 พญ. ชมเพลิน วิรเศรณี 57718 รพ.พุทธมณฑล รพ.ศิรริาช

55 นพ. ชยุตม ตัณศลารักษ 62931 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

56 พญ. ชยุตรา อินทรกําแหง 56601 รพ.หวยราช รพ.มหาราชนครราชสีมา



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

57 พญ. ชวิศา ทองอวมใหญ 62257 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

58 นพ. ชอบธรรม ปองดี 57310 รพ.โพนทอง ม.ขอนแกน

59 นพ. ชัยเมศร สิริวลีรตัน 59476 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

60 นพ. ชาญวิทย เจริญฤทธิ์ 57295 รพ.ตรัง ม.สงขลานครินทร

61 นพ. ชีวธันย ธีรรัฐวราสิน 55290 รพ.หนองมะโมง รพ.ศิรริาช

62 พญ. ชุติมา เพชรทูล 59632 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ศิรริาช

63 นพ. โชติ สารพา 58716 รพ. กุดบาก รพ.ศิรริาช

64 พญ. โชติกา สิ้นเคราะห 59919 รพ.สุรนิทร รพ.ศิรริาช

65 พญ. โชติกา เหลืองประเสริฐ 57394 รพ.สระบุรี รพ.ศิรริาช

66 นพ. ไชยณรงค วงศวิรยิะกุล 53194 รพ.เคียนซา ม.สงขลานครินทร

67 พญ. ญาณิศา อากาศวิภาต 61551 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

68 พญ. ญาดา จารุปราณีรัตน 62267 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

69 พญ. ญาดา เจริญทิพยปญญา 55211 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

70 พญ. ญาดา มะโต 61722 รพ.นครพิงค ม.เชียงใหม

71 นพ. ฐากูร กงเพชร 62664 ม.ขอนแกน ม.เชียงใหม

72 นพ. ฐาปกรณ กลางวิชัย 57747 รพ.ศูนยขอนแกน ม.ขอนแกน

73 พญ. ฐิตินันท นาคนอย 57856 รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

74 พญ. ฑิชกร  พานิช 57666 รพ.กลาง รพ.ศิรริาช

75 พญ. ณฐมน ปวริศามงคล 56751 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ศิรริาช

76 นพ. ณพวิทย ผิวลออ 56093 รพ.แพร ม.เชียงใหม

77 นพ. ณภัทร ยอดพินิจ 61397 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

78 พญ. ณภัทร สกลพงศไพโรจน 60963 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

79 นพ. ณภัทร โอสายไทย 57073 รพ.ศูนยขอนแกน ม.ขอนแกน

80 นพ. ณภัทรชัย รัตนพัฒนากุล 60822 รพ.สวรรคประชารักษ รพ.ศิรริาช

81 พญ. ณัชชา ขันตีแกว 62271 รพ.ศูนยขอนแกน ม.ขอนแกน

82 พญ. ณัฏฐชนก เมฆรักษากิจ 58724 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ มศว องครักษ รพ.ศิรริาช

83 พญ. ณัฏฐา ทวีทรัพย 56640 รพ.ชลบุรี รพ.ศิรริาช

84 พญ. ณัฐกานต  พิณเขียว 52962 รพ.บางมูลนาก รพ.ศิรริาช



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

85 นพ. ณัฐชนน ลิ้มสวุรรณ 60256 รพ.หนองบัว รพ.ศิรริาช

86 พญ. ณัฐชนันท เพ็ชรบุญ 58421 รพ.หาดใหญ ม.สงขลานครินทร

87 นพ. ณัฐดนัย ธรรมศักดิ์สทิธิ์ 55553 รพ.ขามสะแกแสง รพ.ศิรริาช

88 นพ. ณัฐนนท เมฆาวนิชย 58018 รพ.มะเร็งลพบุรี รพ.มหาราชนครราชสีมา

89 พญ. ณัฐนรี เรอืงปราชญ 61556 รพ.ศูนยขอนแกน ม.ขอนแกน

90 นพ. ณัฐพล พรอมเพรียง 47452 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร เอกสารไมครบ

91 นพ. ณัฐพล สมบูรณวิบูลย 58901 รพ.โรงเรียนนายเรอื รพ.ศิรริาช

92 นพ. ณัฐภัทร พันธุมโกมล 55304 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

93 นพ. ณัฐภัทร วรรักษา 62828 รพ.ลําปาง รพ.ศิรริาช

94 พญ. ณัฐรดี เกียรติปรุงเวช 49856 รพ.รามาธิบดี รพ.ศิรริาช

95 พญ. ณัฐรุจา ปญญาศรีเลิศ 56276 รพ.บานโฮง จ.ลําพูน ม.เชียงใหม

96 พญ. ณัฐวรา ดีรัตนศรีกุล 59754 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

97 พญ. ณัฐวรา เปยมสวุรรณ 59947 แผนกแพทย โรงเรยีนชุมพลทหารเรือ รพ.ศิรริาช

98 นพ. ณัฐวัชร วัฒนินทร 49908 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

99 พญ. ณิจภิฐัทษา  ชุติจิรัฐิติกาล 61404 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

100 พญ. ณิชกมล ฮุนตระกูล 62095 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

101 พญ. ณิชนันทน ภัทรวนาคุปต 56704 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

102 พญ. ดลชนก ชูเชิด 58907 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ม.เชียงใหม

103 พญ. ดวงกมล วันมี 61564 รพ.ศูนยขอนแกน ม.ขอนแกน

104 พญ. ดวงพร ภูคุม 55970 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.ศิรริาช

105 พญ. ดวงฤทัย ตอธิติธรรม 55313 รพ.ตากสิน รพ.ศิรริาช

106 พญ. ดาริน ปญญาชัย 53371 วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รพ.ศิรริาช

107 พญ. เดือนจันทร ตันยุชน 54056 รพ.พุทธชินราช รพ.ศิรริาช

108 นพ. ตรัยธันว เสนหา 55097 รพ.ปาดังเบซาร ม.เชียงใหม

109 นพ. ถิรนัย วงษเจริญผล 54791 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

110 นพ. ถิรายุสฌ วีระเสถียร 54005 รพ.บุรีรัมย ม.ขอนแกน

111 นพ. ทรงกลด สุขกมล 57039 รพ.ศรีบุญเรอืง จ.หนองบัวลําภู ม.ขอนแกน

112 พญ. ทรงโปรด ทองเรือง 62830 รพ.หาดใหญ ม.สงขลานครินทร



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

113 นพ. ทรงยศ วีรกุลวัฒนา 55315 รพ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี รพ.ศิรริาช

114 นพ. ทฤทธิ์ โลหเพชรัตน 56107 รพ.อุตรดิตถ ม.เชียงใหม

115 พญ. ทวีพร เทรูยา 62831 รพ.ลําปาง รพ.ศิรริาช

116 นพ. ทวีพันธ แซออง 56705 โรงพยาบแวง ม.สงขลานครินทร

117 นพ. ทิวัตถ พิสิษฐกุล 53380 รพ.พุทธชินราช ม.เชียงใหม

118 นพ. เทพพิทักษ นิมมานปรีชากุล 58736 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

119 นพ. เทอดพงศ แทงทอง 52967 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

120 นพ. ธนธร ลีลาขจรจิต 62986 รพ.ชลบุรี รพ.ศิรริาช

121 นพ. ธนบดี พงษธัญญะวิริยา 53824 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

122 พญ. ธนพร  อุนจิตติ 52579 ศิริราชพยาบาล รพ.ศิรริาช

123 นพ. ธนพล เสงี่ยมพร 56287 รพ.นครพิงค ม.เชียงใหม

124 พญ. ธนภรณ พวงสูงเนิน 55977 รพ.วิหารแดง รพ.ศิรริาช

125 นพ. ธนภัทร ทาวันละ 55797 รพ.พระมงกุฎเกลา รพ.ศิรริาช

126 นพ. ธนภัทร ศรสุีวัฒน 55567 รพ.พระสมุทรเจดีย รพ.ศิรริาช

127 นพ. ธนวงศ หยองอนุกูล 50772 รพ.พระมงกุฎเกลา รพ.ศิรริาช

128 นพ. ธนวินท โชตเิรืองประเสริฐ 52862 รพ.จุฬาลงกรณ รพ.ศิรริาช

129 พญ. ธนัชพร พรเทวบัญชา 59763 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

130 พญ. ธนัชวรรณ พลเวียง 53625 รพ.พระมงกุฎเกลา รพ.ศิรริาช

131 นพ. ธนากานต วงศคําจันทร 56904 รพ.นาหวา ม.ขอนแกน

132 พญ. ธนาภรณ เตระทวีดลุย 60267 รพ.สวรรคประชารักษ รพ.ศิรริาช

133 นพ. ธนายุต ทรัพยลน 48147 รพ.นครปฐม รพ.ศิรริาช

134 นพ. ธมกร แดงศรี 59137 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ม.ขอนแกน

135 นพ. ธรพล เศรษฐวงศ 59974 รพ.ราชบุรี รพ.ศิรริาช

136 พญ. ธัญญา ทองมาลัย 56759 รพ.นครพิงค ม.เชียงใหม

137 พญ. ธัญธร พรทวีวุฒิ 60270 รพ.อุตรดิตถ รพ.ศิรริาช

138 พญ. ธัญพร รุงเรืองธนาพร 53050 รพ.พระมงกุฎเกลา รพ.ศิรริาช

139 พญ. ธัญยภรณ ฉายานพรัตน 63002 รพ.ปทุมธานี รพ.ศิรริาช

140 พญ. ธัญลักษณ วรเดชากุล 48447 รพ.สุราษฎรธานี ม.สงขลานครินทร



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

141 พญ. ธันยพร วิศิษฏพรอนันต 55573 รพ.ดอนตาล รพ.ศิรริาช

142 นพ. ธาดา นูโพนทอง 60433 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิรริาช

143 นพ. ธานินทร อิทธิขจรรัตน 59484 รพ.พนัสนิคม รพ.ศิรริาช

144 พญ. ธิดารัตน โทขันธ 57080 รพ.สุวรรณภมูิ ม.ขอนแกน

145 นพ. ธีรชัย สิงหรัตน 58750 รพ.กองบิน บน.2 รพ.ศิรริาช

146 นพ. ธีรดนย ดอกจันทน 62763 รพ.ศูนยสกลนคร รพ.ศิรริาช

147 นพ. ธีรพล ธเนศอนันต 52870 รพ.ปรางคกู รพ.ศิรริาช

148 นพ. ธีรพันธ ทองกรณ 54407 รพ.มหาราชนครราชสีมา ม.ขอนแกน เอกสารไมครบ

149 นพ. ธีรภทัร ลักษณานันท 58930 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

150 นพ. ธีรภทัร ศรีนา 58452 รพ.บุรีรัมย รพ.มหาราชนครราชสีมา

151 นพ. ธีรตัม ศิริวงศ 62115 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

152 นพ. ธีรนิทร เลาสิทธิวรงค 59776 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

153 นพ. นทีธร ศรีอวยพรชัย 55989 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

154 นพ. นนทนันท ธุนันทา 57929 รพ.เพ็ญ ม.ขอนแกน

155 นพ. นภัทร หงษโรจนวิวัฒน 56914 รพ.เจริญศิลป ม.ขอนแกน

156 นพ. นรินทร มณีรัตน 56832 ทาอุเทน ม.เชียงใหม

157 พญ. นรีกานต ฐาปนะสุต 57460 รพ.ตํารวจ รพ.ศิรริาช

158 นพ. นฤรงค วนานุกูล 57462 รพ.สระบุรี รพ.ศิรริาช

159 พญ. นวทิพย รัตนทิพา 52874 รพ.รามาธิบดี รพ.ศิรริาช

160 พญ. นัชชา พิณธารทอง 58755 รพ.กองบิน บน.4 รพ.ศิรริาช

161 พญ. นันทชนก รอดแกว 54296 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

162 นพ. นิติธรรม  ธรรมะ 41680 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

163 นพ. นิธิรุจน  กิตติธีระพัฒน 60728 รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

164 นพ. นินนาท ฟองสภุา 58461 รพ.บุรีรัมย รพ.มหาราชนครราชสีมา

165 นพ. บริบูรณ วังแกว 55804 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 รพ.ศิรริาช

166 พญ. เบญญาลักษณ แกวธนะสิน 58037 รพ.คายภาณุรังษี รพ.ศิรริาช

167 พญ. เบญสิตา แสงสวาง 58465 รพ.ม.บูรพา รพ.ศิรริาช

168 นพ. ปฐมพงศ ชิตเลิศ 59787 รพ.คลองหาด รพ.ศิรริาช เอกสารไมครบ



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

169 นพ. ปฐมพงษ ตั้งจิตธรรม 56930 รพ.วังสะพุง ม.ขอนแกน

170 พญ. ปฐมา เสนไสย 58947 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ศิรริาช

171 นพ. ปฐวี  สุวรรณราช 56931 รพ.เจริญศิลป จังหวัดสกลนคร ม.ขอนแกน

172 พญ. ปณิดา โกเฮง 62773 โรงพยาบาบนครพิงค ม.เชียงใหม

173 นพ. ปรัชญ ธรรมธัชอารี 59791 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

174 นพ. ปรัชญา ธนาพรสังสุทธิ์ 60001 รพ.ตาพระยา รพ.ศิรริาช

175 นพ. ปราการ จันทรมณี 62134 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

176 นพ. ปราชญ บุญเกิด 57474 รพ.บานเเหลม จังหวัดเพชรบุรี รพ.ศิรริาช เอกสารไมครบ

177 นพ. ปริชญะ สวนจันทร 57113 รพ.คลองทอม จ.กระบี่ ม.สงขลานครินทร

178 นพ. ปรินทร ศิรโิยธพิันธุ 55198 รพ.พิจิตร รพ.ศิรริาช

179 นพ. ปวีร ทองอาภรณ 57205 รพ.พุทธชินราช ม.เชียงใหม

180 นพ. ปจเจกพล จวนสาง 55812 รพ.พระมงกุฎเกลา รพ.ศิรริาช

181 พญ. ปญญชลี ชัยชนะศักดิ์ 59489 รพ.พระมงกุฎเกลา รพ.ศิรริาช

182 พญ. ปญธิตา บุญชวย 51863 รพ.พุทธชินราช ม.เชียงใหม

183 พญ. ปณฑารีย คมขํา 61796 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ม.เชียงใหม

184 พญ. ปทมาสน  เหมวิภาต 57479 รพ.สระบุรี รพ.ศิรริาช

185 พญ. ปาจารีย อมรพันธางค 55507 รพ.เจ็ดเสมียน รพ.ศิรริาช

186 พญ. ปยพร กระจางจิตร 49444 ศิริราชพยาบาล รพ.ศิรริาช

187 พญ. ปโยรส โสหนองบัว 62674 รพ.รอยเอ็ด ม.ขอนแกน

188 นพ. ปุญญพัฒน ธีระรังสกิุล 59797 รพ.ลาดกระบัง รพ.ศิรริาช

189 พญ. ปูชิดา เพชรรตัน 62142 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

190 นพ. พงศกร ชูชื่น 61444 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

191 นพ. พงศกร ทันตวิวัฒนานนท 55594 รพ.เสลภูมิ รพ.ศิรริาช

192 นพ. พงศกร ไมยโภคา 53244 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

193 นพ. พงษกรณ ไอยรากาญจนกุล 58042 ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลเดิด คายบดินทรเดชา รพ.ศิรริาช

194 นพ. พงษพน มั่นสิทธิกุล 59519 รพ.รามัน จังหวัดยะลา ม.สงขลานครินทร

195 นพ. พงษพิริยะ ฟูประเสริฐ 57332 รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร รพ.ศิรริาช

196 พญ. พจนวรรณ  สินสุวงศวัฒน 52012 รพ.รามาธิบดี รพ.มหาราชนครราชสีมา



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

197 นพ. พชร รัตนาภรณชัย 56776 รพ.หาดใหญ ม.สงขลานครินทร

198 นพ. พชรพล สอนวงศา 56944 รพ.กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ม.ขอนแกน

199 พญ. พนิดา เกลื่อนกลางดอน 54013 ศิริราชพยาบาล รพ.ศิรริาช

200 พญ. พรชนก จารุวงศวณิชย 56777 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

201 พญ. พรชนิตว กรัณฑกาญจน 57213 รพ. ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ รพ.ศิรริาช

202 พญ. พรปวีณ สมศิริวัฒนา 63056 รพ.พระนั่งเกลา รพ.ศิรริาช

203 นพ. พรภวิษย จารุมาลัย 59660 รพ.กระทุมแบน รพ.ศิรริาช

204 พญ. พรสรวง สุขะวัลลิ 57491 รพ.ปลวกแดง รพ.ศิรริาช

205 นพ. พฤกษาพงศ พนมชัยสวาง 54758 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

206 นพ. พลกิจ บุหลันพฤกษ 59580 รพ.ทุงสง รพ.ศิรริาช

207 นพ. พลดนัย พลจอหอ 56947 รพ.ประทาย ม.ขอนแกน

208 พญ. พลอยอําพันธ  นันทบุตร 60496 รพ.วารินชําราบ รพ.มหาราชนครราชสีมา

209 นพ. พศวีร เกียรติกองชูชัย 62346 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

210 นพ. พสธร  ลิขิตลิลิต 56950 รพ.นครปฐม รพ.ศิรริาช

211 พญ. พัชร แสงหิรัญวัฒนา 63060 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห รพ.ศิรริาช

212 พญ. พัชรภ ีพาทัน 58241 ศิริราชพยาบาล รพ.ศิรริาช

213 พญ. พัทธนันท เมธีสกุลกาญจน 55380 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 19 รพ.ศิรริาช

214 พญ. พัทรียา พงษพานิช 55381 รพ.คายสุริยพงษ รพ.ศิรริาช

215 นพ. พันไมล จันทราพันธกุล 62350 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

216 นพ. พัศวุฒิ ชนะกิจจานุกิจ 50028 รพ.เกษมราษฏร บางแค รพ.ศิรริาช

217 นพ. พิจักษณ สุกใส 59494 รพ.พนัสนิคม รพ.ศิรริาช

218 พญ. พิชชา เหลืองเจริญทิพย 57651 รพ.สีคิ้ว รพ.มหาราชนครราชสีมา

219 นพ. พิชญ สุวรรณเศรษฐ 60756 รพ.สวรรคประชารักษ รพ.ศิรริาช

220 พญ. พิชญา วิสารทานนท 58246 รพ.เจริญกรุงประชารักษ รพ.ศิรริาช

221 นพ. พิชยธัชฏ มวงศิริ 56780 รพ.เลิดสิน รพ.ศิรริาช

222 นพ. พิทวัส จุลนิพิฐวงษ 51007 รพ.รามาธิบดี รพ.ศิรริาช

223 พญ. พิริยาภรณ พงษชัยกุล 56009 รพ.รามาธิบดี รพ.ศิรริาช

224 นพ. พิรียพงศ หวังรังสิมากุล 56010 รพ.ชัยบุรี ม.สงขลานครินทร



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ
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ชื่อ-นามสกุล
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เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

225 พญ. พีรกูล รอบแควน 50150 รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

226 นพ. พีรพงศ ซําคง 61255 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

227 นพ. พีรวัจน หวลบุตตา 61074 รพ.เพชรบูรณ รพ.ศิรริาช

228 นพ. พีรวิชญ ศรียารันต 58052 รพ.พระมงกุฎเกลา รพ.ศิรริาช

229 นพ. พีรวิชญ สงศิริ 57502 รพ.จุฬาลงกรณ รพ.ศิรริาช

230 พญ. เพ็ญศิริ แสนสามารถ 55612 รพ.สมเด็จพระสังฆราช นครหลวง อยุธยา รพ.ศิรริาช

231 นพ. ไพบูลย นิ่มนวลเกตุ 57879 รพ.สมเด็จพระปนเกลา รพ.ศิรริาช

232 นพ. ภคิน โตเหมือน 62679 รพ.รอยเอ็ด ม.ขอนแกน

233 พญ. ภวิตรา  สุขผล 54613 รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) รพ.ศิรริาช

234 พญ. ภัคจิรา บูรณะพาณิชยกิจ 60050 รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ศิรริาช

235 พญ. ภัทรสิณี ลิขิตพันธพิสิฐ 53072 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง รพ.ศิรริาช

236 นพ. ภาณุรักษ รัตนไพศร 55400 รพ.ตํารวจ รพ.ศิรริาช

237 นพ. ภาณุวัฒน ฝนมูล 51238 รพ.นครพิงค ม.เชียงใหม

238 นพ. ภูมิ ไชยนิลวงศ 60381 รพ.วัดเพลง จังหวัดราชบุรี รพ.ศิรริาช

239 นพ. ภูรวิัจน ชูสิงหแค 53871 รพ.ควนโดน ม.สงขลานครินทร

240 นพ. ภูรศิักดิ์ โมทนียชาติ 60061 รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ศิรริาช

241 พญ. มนวดี ไชยกุล 59383 รพ.ละงู ม.สงขลานครินทร

242 พญ. มนิสา พานิชนันโท 56156 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

243 พญ. มาลีรตัน เมตุลา 54329 รพ.สุราษฎรธานี รพ.ศิรริาช

244 พญ. มุกรวี บุญพรม 59822 รพ.พระปกเกลา รพ.ศิรริาช

245 พญ. เมทินี กันธะคํา 53468 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

246 นพ. เมธาศิษฐ กุลธนาเรืองนนท 60488 รพ.ตากสิน รพ.ศิรริาช

247 พญ. ยุภาพร หงษทอง 55630 รพ.ดอนตาล รพ.ศิรริาช

248 พญ. ยุวธิดา พูลสุวรรณ 57131 รพ.ทายเหมืองชัยพัฒน ม.สงขลานครินทร

249 นพ. รชต คงเมือง 59452 รพ.มหาราชนครราชสีมา ม.ขอนแกน

250 นพ. รณรณก สําเภาเงิน 60071 รพ.สุรนิทร ม.ขอนแกน

251 พญ. รภทัร  ปยพิทยากร 60447 รพ.เกษตรสมบูรณ รพ.มหาราชนครราชสีมา

252 นพ. รัชชานนท วงศตรีรัตนชัย 55415 ศิริราชพยาบาล รพ.ศิรริาช
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5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ
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253 นพ. รัชชานนท ศรฟีา 61099 รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

254 พญ. รัฐกานต  จุติยนต 59828 รพ.พุทธโสธร รพ.ศิรริาช เอกสารไมครบ

255 พญ. รัตนาภรณ เทพมณี 57670 รพ.ตํารวจ รพ.ศิรริาช

256 นพ. ราชรัตน ฉงทับ 53478 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ม.เชียงใหม

257 พญ. รุจิรดา อินทรตา 57231 รพ.ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ รพ.ศิรริาช

258 พญ. ลิลดา ลีลาภัทร 59005 รพ.ลําปาง ม.เชียงใหม

259 นพ. วงศธร สวางขจร 59263 รพ.ศูนยขอนแกน ม.ขอนแกน

260 นพ. วงศพัทธ  เลิศประยูรมิตร 59006 ม.นเรศวร ม.เชียงใหม

261 นพ. วชิรธร คงอุไร 52685 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ รพ.ศิรริาช

262 พญ. วธู วงษโรจนกุล 58286 รพ.วัดสิงห รพ.ศิรริาช

263 นพ. วรโชติ ลิ่มวรพันธุ 57534 รพ.พยาบาลสถานพระบารมี รพ.ศิรริาช

264 นพ. วรภทัร คุปตานนท 53722 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

265 นพ. วรภทัร วงศหลอ 59587 รพ.อาวลึก รพ.ศิรริาช

266 พญ. วรรณกร ประภาสัจจะเวทย 58799 รพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ รพ.ศิรริาช

267 พญ. วรรณธมล แสนสุข 60086 รพ.เจาพระยาอภัยภเูบศร รพ.ศิรริาช

268 พญ. วรรณฤดี ไกรฤกษ 59837 รพ.ลําสนธิ รพ.ศิรริาช

269 นพ. วรรษพงศ อนันตชัยภิญโญ 59677 รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ รพ.ศิรริาช

270 นพ. วรฤทธิ์ เชี่ยวชาญศิลป 58801 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ มศว องครักษ รพ.ศิรริาช เอกสารไมครบ

271 นพ. วรากร จิระจันทร 60094 รพ.ศูนยราชบุรี รพ.ศิรริาช

272 พญ. วราศิริ ศิรพิร 60491 รพ.รือเสาะ ม.สงขลานครินทร

273 พญ. วรนิรําไพ วนิชลานันท 63108 รพ.ระยอง รพ.ศิรริาช

274 นพ. วรจุ ตรีรตันวรกุล 57134 รพ.คุระบุรีชัยพัฒน ม.สงขลานครินทร

275 นพ. วศิณ เสงี่ยมจิตร 54177 วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รพ.ศิรริาช

276 นพ. วศิน จีราระรื่นศักดิ์ 52297 ศิริราชพยาบาล รพ.ศิรริาช

277 นพ. วศิน แสงทองพิทักษ 61115 รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก รพ.ศิรริาช เอกสารไมครบ

278 นพ. วัชรพงษ พิมพา 55729 รพ.หนองบุญมาก รพ.มหาราชนครราชสีมา

279 นพ. วัชระ วีระพรพงษกุล 57549 รพ.บางพลี รพ.ศิรริาช

280 นพ. วันจักร ชวปนชัย 52794 วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รพ.ศิรริาช



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

281 นพ. วันทิวัตถ วัชรภาธร 60104 รพ.พาน จ.เชียงราย รพ.ศิรริาช

282 นพ. วิชชา ดิลกแพทย 57710 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

283 นพ. วิชชา วิพุธอมร 58300 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

284 พญ. วิชญาดา สมฤทธิ์ 59022 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

285 พญ. วิชญาพร นิ่งนอย 56036 รพ.พุนพิน รพ.ศิรริาช

286 พญ. วิชญาพร สังวัง 59608 รพ.ปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ รพ.ศิรริาช

287 นพ. วิชุตร ภูมิวัฒน 55838 ศูนยอํานวยการแพทย จังหวัดชายแดนภาคใต รพ.ศิรริาช

288 พญ. วิชุดา  โชควาณิชยพงษ 63114 รพ.ชลบุรี รพ.ศิรริาช

289 นพ. วิทย วศิโนภาส 60107 รพ.สุรนิทร รพ.ศิรริาช

290 พญ. วิภาพรรณ วัสสนธิ์ 55914 รพ.เวชการุณยรัศมิ์ รพ.ศิรริาช

291 นพ. วิรชัช โรจนหัสดิน 60374 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

292 นพ. วิศรุต ทองใจบุญ 57240 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย รพ.ศิรริาช

293 นพ. วิศลย เรอืงเศรษฐกิจ 61122 รพ.ราชบุรี รพ.ศิรริาช เอกสารไมครบ

294 นพ. วิศวะ เทวะหา 54230 รพ.ศูนยขอนแกน ม.ขอนแกน

295 นพ. วิสทิธิ์ จันทรโกเมนทร 62180 รพ.สวรรคประชารักษ รพ.ศิรริาช

296 นพ. วิสทุธิชัย วองวีระยุทธ 57771 รพ.จุฬาลงกรณ รพ.ศิรริาช

297 นพ. วีรพล เสน็เด 62181 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

298 นพ. วุฒิชัย ทองสุกใส 55445 รพ.เดิมบางนางบวช รพ.ศิรริาช

299 นพ. วุฒิพงศ พุทธสอน 62184 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

300 นพ. ศตายุ เปยมาลย 57243 รพ.รามาธิบดี รพ.ศิรริาช

301 นพ. ศรณัยพงศ พรสินศิรรัิกษ 57563 รพ.บานแพว รพ.ศิรริาช

302 พญ. ศศิกาญจน ประพันธ 62188 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

303 พญ. ศศิมาพร เจริญวรรณกูล 58595 รพ.แกงสนามนาง รพ.มหาราชนครราชสีมา

304 พญ. ศิรดา ผดุงทรง 62853 รพ.สรรพสิทธิประสงค รพ.ศิรริาช

305 นพ. ศิรธนัย อิทธิภริูพัฒน 57565 รพ.ปกธงชัย นครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

306 นพ. ศิรวิฐิพ หอสูติสิมา 58311 รพ.ม.เทคโนโลยีสุรนารี รพ.มหาราชนครราชสีมา

307 นพ. ศิวกร ชูมาก 55453 รพ.บางปะหัน รพ.ศิรริาช

308 นพ. ศิวกร ศิลาโชติ 51382 รพ.เลิดสิน รพ.ศิรริาช



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

309 นพ. ศิวนาถ พิพัฒนบวรกุล 58313 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

310 นพ. ศิวัช อภิญญาชน 56802 รพ.แกลง รพ.ศิรริาช

311 นพ. ศีลวัต คูนชัยนนท 57317 รพ.รอยเอ็ด ม.ขอนแกน

312 นพ. ศุภกร ตั้งจิรคภณัฑ 48272 รพ.ราชวิถี รพ.ศิรริาช

313 นพ. ศุภกร วิมลวณิชย 57922 รพ.เสิงสาง นครราชสีมา รพ.ศิรริาช

314 นพ. ศุภโชค พงษรัตนานุกูล 59031 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

315 นพ. ศุภพงษ วัชรานาถ 56048 รพ.ทาโรงชาง รพ.ศิรริาช

316 นพ. ศุภฤกษ ผองอําไพ 60387 รพ.สุราษฎรธานี ม.สงขลานครินทร

317 พญ. สมหฤทัย  ทองคําเภา 58518 รพ.บางระจัน รพ.ศิรริาช

318 นพ. สรรพกร วิริยางกูร 55733 รพ.บัวใหญ รพ.มหาราชนครราชสีมา

319 นพ. สรสิช อินจันทร 60341 ม.นเรศวร รพ.ศิรริาช

320 นพ. สริต สุวรรณกิจบริหาร 55655 รพ.สมเด็จพระปนเกลา รพ.ศิรริาช

321 พญ. สริมา งามไพบูลยสมบัติ 59847 ม.ธรรมศาสตร รพ.ศิรริาช

322 นพ. สวิส สุหฤทดาํรง 56668 รพ.โคกสูง จังหวัดสระแกว รพ.ศิรริาช

323 นพ. สัณฑ วัฒนาสุทธิวงศ 55173 รพ.เจริญกรุงประชารักษ รพ.ศิรริาช

324 นพ. สันติภาพ แกวกันทะ 59037 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

325 นพ. สันติภาพ วิเวกวินย 55846 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ม.เชียงใหม

326 พญ. สาคเรศ ทางเรือ 60132 รพ.พระปกเกลา รพ.ศิรริาช

327 นพ. สารัช  บุญญานนท 57686 รพ.ทหารผานศึก รพ.ศิรริาช

328 นพ. สิทธิชาติ กมลาภิรัตน 55463 รพ.เหลาเสือโกก รพ.ศิรริาช

329 นพ. สิทธิโชค นิยมกองบุญ 57588 รพ.บางจาก รพ.ศิรริาช

330 นพ. สิทธิณัฐ สุระประเสริฐ 58523 รพ.พาน ม.เชียงใหม

331 นพ. สินทรัพย วรรณิกเวช 58077 รพ.ลาดกระบัง รพ.ศิรริาช

332 พญ. สิรกาญจน โจวเจริญ 54424 รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

333 นพ. สิริชาญ บุศยารัศมี 59044 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

334 นพ. สิริรัฐ  นาคแดง 55466 รพ สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.ศิรริาช

335 พญ. สิรีกุล เพชรอยู 59409 รพ.ตรัง ม.สงขลานครินทร

336 พญ. สิรีธร จับปรั่ง 59410 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

337 นพ. สืบสิน จิรวรพัฒน 55659 รพ.โนนแดง รพ.มหาราชนครราชสีมา

338 พญ. สุชานันท โอสธีรกุล 58827 รพ.ม.บูรพา รพ.ศิรริาช

339 พญ. สุชาวดี โตรกัษาสกุล 60806 รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

340 พญ. สุทธิณี ชนะธุรการนนท 56398 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

341 พญ. สุทิตยา อินทุวณิช 51403 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ศิรริาช

342 นพ. สุธี หิรัญวิภาส 61153 รพ.พุทธชินราช รพ.ศิรริาช เอกสารไมครบ

343 พญ. สุนทรีญา เหวซึ่งเจริญ 51405 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

344 พญ. สุนิษา คุรุธรรมานนท 57260 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

345 พญ. สุพรรณา วุฒิวรพันธุ 57288 รพ.สุราษฎรธานี รพ.ศิรริาช

346 พญ. สุภัศรา เนื้อออน 58527 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ม.ขอนแกน

347 พญ. สุภาภรณ พิณพาทย 60354 รพ.โพนสวรรค รพ.ศิรริาช

348 นพ. สุรศักดิ์ เดชะบูรณ 54710 รพ.เลิดสิน รพ.ศิรริาช

349 พญ. สุรัมภา วีระสุวรรณ 56811 รพ.ตํารวจ รพ.ศิรริาช

350 พญ. สุวลัย ทาทราย 58333 รพ.อูทอง รพ.ศิรริาช

351 นพ. เสกกร นันทภคัพร 60146 รพ.สุรนิทร ม.ขอนแกน

352 นพ. โสฬส คําปาแฝง 59051 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

353 พญ. อชิรญา มานธุระ 60403 รพ.ครบุรี รพ.มหาราชนครราชสีมา

354 นพ. อดุลวิทย ธานีรตัน 57142 รพ.รอนพิบูลย ม.สงขลานครินทร

355 นพ. อติรจุ ศุภพิพัฒน 59054 ม.เชียงใหม ม.เชียงใหม

356 นพ. อติวิชญ อัศวชัยสุวิกรม 62420 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

357 พญ. อนรรฆวี ฉง 55699 รพ.ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รพ.ศิรริาช

358 พญ. อนาลยา  กอสกุล 55069 รพ.กลาง รพ.ศิรริาช

359 นพ. อนิรุจน เปนสุข 58081 รพ.คายเขตอุดมศักดิ์ รพ.ศิรริาช

360 พญ. อภิชญา จรรยาวรลกัษณ 61160 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

361 พญ. อภิชญา ไสวสุวรรณวงศ 53092 รพ.สมเด็จพระปนเกลา รพ.ศิรริาช

362 นพ. อภิชัย อรุณโชคถาวร 57612 รพ.พุทธชินราช รพ.ศิรริาช

363 นพ. อภิภัทร ธีรกุล 58533 รพ.เถิน ม.เชียงใหม

364 นพ. อภิวัฒน วัฒนกุล 62212 รพ.หาดใหญ ม.สงขลานครินทร



2.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หองประชุมชั้น 15  อาคารสุจิณโณ   

3.    คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร   หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร (CAI) ชั้น 3  ตึกแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร (ตึกแดง)    

4.    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   หองอบรมคอมพิวเตอร  ชั้น 5  ตึกศรีสวรินทิรา 

5.    รพ.มหาราชนครราชสีมา   หอง e-learning  ชั้น 3   อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ที่ เลข ว ที่ทํางาน สนามสอบ หมายเหตุ

1.    คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หอง CAI  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม    

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูสมัครสอบวิทยาศาสตรพื้นฐานทางศัลยศาสตร

วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2563

เวลา  10.00 - 15.00 น.  (พักทานอาหาร 12.00 น.)   (ควรถึงสนามสอบกอนเวลาอยางนอย  30 นาที)   กําหนดสนามสอบดังนี้

หมายเหต ุ กรุณาอานขอปฏิบัติตัวสําหรับผูสอบ (ดานลาง)  สวนบัตรสอบจะจัดสงใหภายในเดือนมกราคม 2563

365 นพ. อภิสิทธิ์ อิ่มบุญสุ 57275 รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต รพ.ศิรริาช

366 พญ. อมลิน ภมะราภา 56410 รพ.อุตรดิตถ ม.เชียงใหม

367 พญ. อรณิชา เพราะสุนทร 58536 รพ.บุรีรัมย รพ.มหาราชนครราชสีมา

368 พญ. อรภา พงษศรี 55484 ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก รพ.ศิรริาช

369 นพ. อรรถวิทย เลิศสรรเสริญ 58683 รพ.ศรีนครินทร ม.ขอนแกน รพ.ศิรริาช

370 พญ. อริชยา กูศักดิ์สถาพร 58537 รพ.จุฬาภรณ รพ.ศิรริาช

371 พญ. อริศรา ศิรริณรงค 61669 รพ.ชลบุรี รพ.ศิรริาช

372 พญ. อัครนาฏ พิริยะวิไล 62694 รพ.กาฬสินธุ รพ.มหาราชนครราชสีมา

373 พญ. อังสุมาลี ตั้งเดนไชย 59510 รพ.วัฒนานคร รพ.ศิรริาช

374 นพ. อับดุลญับบาร กริยา 62650 รพ.ปตตานี ม.สงขลานครินทร

375 นพ. อาณัฐ พิณทุกานนท 53993 วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รพ.ศิรริาช

376 นพ. อาทิตย ออนโยน 57280 รพ.ดงเจริญ รพ.ศิรริาช

377 พญ. อารดา วงศวัฒนชัย 62429 ม.ขอนแกน ม.ขอนแกน

378 นพ. อิมตยิาซ ไทยประทาน 59426 ม.สงขลานครินทร ม.สงขลานครินทร

379 พญ. อิสรียา อนุกูลประเสรฐิ 55489 รพ.ตากสิน รพ.ศิรริาช

380 นพ. เอกชัย เศรษฐวนิช 60165 รพ.บางเลน รพ.ศิรริาช

381 นพ. เอกพันธ สหัสสนิมิตกุล 55674 รพ.คําเข่ือนแกว ม.ขอนแกน

382 พญ. เอ้ืออนงค จันทร 59686 รพ.ราชบุรี รพ.ศิรริาช

* หมายเหตุ  เอกสารไมครบ  กรุณา Dowload  เอกสารสมัครสอบ Basic Science  (www.rcst.or.th) 

  ในระบบใหครบ ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2563  เพื่อดําเนินการจัดสงบัตรสอบตอไป   
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ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ 
 
ในการสอบข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบ
ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด   มิฉะนั้นทางราชวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์ในการสอบหรือไม่พิจารณา
ให้คะแนนแก่ผู้สอบที่ฝ่าฝืน 
1.  ในการสอบทุกครั้ง ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการ

คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ 
2.  ในการเข้าสอบผู้สอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบแพทย์ประจำบ้าน หรือแต่งกายสุภาพ ห้ ามสวมเสื้อยืด

หรือปล่อยชายเสื้อ และให้สวมรองเท้าหุ้มส้น  สำหรับผู้หญิงให้สวมกระโปรง หากแต่งกายไม่เหมาะสม
กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

3.  ให้ผู้สอบเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้มาเองเพื่อใช้ในการทำข้อสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B  กบเหลาดินสอ  
ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ำยาลบคำผิด 

4.  ห้าม   นำกระดาษใดๆ อุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ เช่น เครื่องคิ ดเลข นาฬิกาที่ ใช้คำนวณได้  
โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.  
เข้าห้องสอบ  หากผู้สอบนำสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3. มาในวันสอบจะต้องวางไว้นอก
ห้องสอบ หากเกิดสูญหาย ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบ 

5.  เมื่อได้รับสัญญาณให้เข้าห้องสอบ   ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำตัวประชาชน 
(หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายอยู่ด้วย) ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ เมื่อได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้เข้านั่งตรงที่นั่งที่มีเลขรหัสประจำตัวตรงกับรหัสประจำตัวผู้สอบของตน  ห้าม 
เปิดข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด ให้ผู้สอบอ่านกติกาการสอบที่ปกข้อสอบอย่างละเอียดรอบคอบ 

6.  ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นเฉพาะในกรณีที่กรรมการ
คุมสอบประจำสนามสอบนั้นๆพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้เซ็นอนุมัติในใบคำร้องขอเข้าห้อง
สอบสาย 

7. เมื่อผู้สอบเข้าห้องสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบและกรรมการคุมสอบ
อนุญาตแล้ว  ยกเว้นเฉพาะในกรณีซึ่งผู้สอบมีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำ  ให้ยกมือขึ้นและขออนุญาตจาก
กรรมการคุมสอบเป็นครั้งๆ ไป ซึ่งกรรมการคุมสอบจะอนุญาตได้เฉพาะเมื่อได้ดำเนินการสอบไปแล้วอย่าง
น้อย 1 ชั่วโมง และไม่อยู่ในช่วง 15 นาทีก่อนหมดเวลาสอบ และจะไม่อนุญาตให้มีผู้สอบเข้าห้องน้ำพร้อม
กันมากกว่า 1 คนต่อเพศ 
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8.  ในระหว่างการสอบ หากต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึน้ แล้วกรรมการคุมสอบจะเข้าไปหา 
9.  เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตให้เปิดข้อสอบได้ ให้ผู้สอบเปิดทำข้อสอบ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่

ปกข้อสอบอย่างเคร่งครัด ก่อนลงมือทำข้อสอบให้ผู้สอบตรวจสอบว่าจำนวนข้อสอบในชุดข้อสอบที่ตน
ได้รับนั้นมีจำนวนครบถ้วนตามที่ระบุบนปกข้อสอบหรือไม่ หากข้อสอบไม่ครบให้แจ้งกับกรรมการคุมสอบ
เพ่ือขอเปล่ียนข้อสอบทันที 

10.  โจทย์ที่ใช้ในข้อสอบจะเป็นข้อสอบปรนัยชนิดให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว การตอบให้ใช้
วิธีการระบายในวงกลมที่มีอักษรตรงกับตัวเลือกที่ต้องการเลือก โดยผู้สอบต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม
ด้วยดินสอดำ 2B หากต้องการเปลี่ยนคำตอบให้ใช้ยางลบดินสอลบคำตอบเดิมให้สะอาดก่อนจะระบาย
วงกลมที่เป็นคำตอบใหม่ 

11.  กรรมการคุมสอบจะประกาศเวลาให้ผู้สอบทราบ ก่อนหมดเวลาสอบ 45 นาทีและ 15 นาที 
12.  เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้สอบหยุดทำข้อสอบทันที และรอจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษคำตอบ

และข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้จึงออกจากห้องสอบ 
13.  ไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากสนามสอบก่อนหมดเวลา 
14.  ห้ามทำการคัดลอกข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบไม่ว่าด้วยวิธีใดๆโดยเด็ดขาด 

หากตรวจพบทางราชวิทยาลัยฯจะพิจารณาให้คะแนนสอบของผู้สอบคนดังกล่าวเป็นโมฆะ รวมทั้งอาจ
พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย 

15.  ผู้สอบต้องทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการทุจริตในการสอบในทุกรูปแบบ (เช่น การ
แอบดูกระดาษคำตอบของผู้อื่น การส่งสัญญาณบอกคำตอบกันระหว่างผู้สอบ การลักลอบนำบันทึกเนื้อหา
บทเรียนเข้าห้องสอบ เป็นต้น) เป็นสิ่งที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยไม่ยอมรับ หากตรวจพบไม่
ว่าจะเป็นขณะที่ทำการสอบ หรือหลังจากสอบเสร็จแล้วก็ตาม กรรมการคุมสอบจะทำการบันทึกไว้   โดย
วิธีการที่ผู้สอบอาจไม่รับทราบก็ได้  เพื่อนำเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อ
พิจารณาให้ผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นแพทย์ประจำบ้าน (ไล่ออก) 

 
 
  


