
  (ต้องถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที)  สอบเวลา  9.00 - 12.00 น.  ก าหนดสนามสอบดังน้ี

1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสอบคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคารราชนครินทร์

4. รพ.มหาราชนครราชสีมา ห้อง e-learning  ช้ัน 3 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา

6. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)  ห้อง computer room 2 ช้ัน 6 อาคารคุณากร

7. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 318 ช้ัน 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ      -   กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ

                  -   กรุณาอ่านค าแนะน าข้ันตอนการท าข้อสอบ

                  -   บัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland (Sign in เข้าระบบสมัครอบรมและสอบฯ ) ท่ี  www.rcst.or.th

No. เลขท่ีน่ังสอบ ค าน า ช่ือภาษาไทย สถานท่ีปฏิบัติงาน สนามสอบ

1 KU001 นพ. กฤษณพงศ์  สมยา โรงพยาบาลน ้าพอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 KU002 พญ. กันตฤทัย เป่ียมปฏิภาณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 KU003 นพ. กานต์ ศรียุทธศักด์ิ รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 KU004 นพ. เจตรินทร์ ชมกล่ิน รพ.พยัคฆภูมิพิสัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 KU005 นพ. ฉัตรชัย แดงโชติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

รายช่ือผู้สมัครสอบศัลยศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental Surgery)

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2566

5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5   ตึกศรีสวรินทิรา



6 KU006 นพ. ชิติพัทธ์ กิจควรดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 KU007 พญ. ณชมน สิริจันทกุล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 KU008 พญ. ณัฐณิชา วีรยวรางกูร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 KU009 พญ. ณัฐนันท์  ส้าราญวงษ์ โรงพยาบาลภูผาม่าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 KU010 นพ. ธนพล พูนทอง โรงพยาบาลหนองสองห้อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 KU011 นพ. ธนภัทร จุฑาจันทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 KU012 นพ. ธนวัฒน์ ยุคันตวรานันท์ โรงพยาบาลค้าเข่ือนแก้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 KU013 นพ. ธนศักด์ิ ประเสริฐ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 KU014 พญ. ธัญวดี ศิริผลหลาย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 KU015 นพ. ธีรภัทร ประเสริฐผล โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 KU016 นพ. ธีระวัฒน์  บุญทศ โรงพยาบาลลืออ้านาจ อ้าเภอลืออ้านาจ จังหวัดอ้านาจเจริญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 KU017 พญ. ปพิชญา รงค์เดชประทีป โรงพยาบาลบุรีรัมย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 KU018 พญ. ปริชญา เนรมิตตกพงศ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 KU019 พญ. ปัณฑ์ณิตา เลิศวิลัยย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 KU020 พญ. ปัณณ์ ปักเข็ม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21 KU021 พญ. เปรมยุดา เสาสามา โรงพยาบาลบรบือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 KU022 นพ. พงศ์ดนัย พูลทอง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23 KU023 พญ. พรชนก วัชรกิตติ โรงพยาบาลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 KU024 พญ. พรนิภา บาคาล โรงพยาบาลปทุมรัตต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



25 KU025 พญ. พาณิภัค ฉัตรไชยรัชต์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 KU026 นพ. พีรดนย์ ขัตติยาภิรักษ์ รพ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27 KU027 นพ. ภณธร ด่านเจริญผล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28 KU028 นพ. ภัทร แข่งเพ็ญแข โรงพยาบาลสุรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29 KU029 นพ. ภูเบศวร์ เตียงเฉียง โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 KU030 นพ. ภูมิ  วิสูตรานุกูล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31 KU031 นพ. รัฐสิทธ์ิ บุญโชติ โรงพยาบาลโพนพิสัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

32 KU032 นพ. วรพงศ์ หาญอรุณสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

33 KU033 นพ. วิสัยทัศน์ อุปรโคตร โรงพยาบาลโพนพิสัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

34 KU034 นพ. สรวิศ จิตรอารี โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอ้านาจเจริญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

35 KU035 พญ. สาธิดา ชนะธุรการนนท์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

36 KU036 นพ. สิทธา วาณิชเสนี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

37 KU037 นพ. สิรภพ ทองน้อย โรงพยาบาลโพนทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

38 KU038 นพ. สิรวิศว์ พ่ึงเพียร โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

39 KU039 นพ. สุธินนท์ อยู่ชมสุข โรงพยาบาลมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

40 KU040 พญ. สุธิมนต์ เมธาเพ่ิมสุข คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

41 KU041 นพ. สุรเกียรติ ไชยมงคล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

42 KU042 พญ. โสรยา ศุขแจ้ง โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

43 KU043 นพ. อภินัทธ์ หาแก้ว โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



44 KU044 พญ. อรณิชา หันชะนา โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

45 KU045 พญ. อาริสา ตรีรัตนเกษม โรงพยาบาลอุดรธานี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

46 CM001 พญ. กนกพร ล่ีประเสริฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

47 CM002 พญ. กมลรัตน์ จิตค้าภู โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

48 CM003 พญ. กฤตติกา วลัยศรี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

49 CM004 พญ. เงินตา นิธิสุนทร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

50 CM005 พญ. ชฎาวัลย์ รุจิสิริหิรัญกุล โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

51 CM006 นพ. ชนมภูมิ วรวัฒนานนท์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

52 CM007 พญ. เฌอเอม ตติยการุณวงศ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

53 CM008 พญ. ญาณธิชา นามพรหม โรงพยาบาลแพร่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

54 CM009 พญ. ฐิตารีย์ ศิริใจชิงกุล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

55 CM010 นพ. ณรงค์กร ฟูมะเฟือง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

56 CM011 นพ. ณัฐชนน สุตวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

57 CM012 พญ. ณัฐวรา ชินโชติลี สกุล โรงพยาบาลนครพิงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

58 CM013 พญ. ณิชกานต์ หงษ์สุพรรณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

59 CM014 นพ. ธนชัย วงศ์ประเสริฐ โรงพยาบาลภูซาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

60 CM015 นพ. ธนธรณ์ เจียรนัยกุลวานิช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

61 CM016 นพ. ธนากร ผดุงทักษิน โรงพยาบาลน ้าปาด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

62 CM017 นพ. ธัชชัย ปานทอง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  



63 CM018 นพ. ธีรเดช วชิรรัตนวงศ์ โรงพยาบาลห้างฉัตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

64 CM019 นพ. นิพิฐ ศักด์ิชิโนรส โรงพยาบาลพุทธชินราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

65 CM020 นพ. ปพน พันธ์ุจินดา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

66 CM021 นพ. ปัณณวัฒน์ ต่ออภิชาตตระกูล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

67 CM022 พญ. ปานปรินทร์ ศรีบุญเรือง โรงพยาบาลเถิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

68 CM023 นพ. พิชญุตม์ วงศ์รจิต โรงพยาบาลอุ้มผาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

69 CM024 นพ. ภควัต นันแก้ว โรงพยาบาลนครพิงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

70 CM025 พญ. รติมา  แสงเลิศ โรงพยาบาลแม่ลาว  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

71 CM026 พญ. รวิสรา วัฒนศิริ โรงพยาบาลเถิน จังหวัดล้าปาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

72 CM027 พญ. สรัลชนา ปัตตะพงศ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

73 CM028 นพ. สุกฤษฎ์ิ สิทธิรังสรรค์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

74 CM029 นพ. สุทธิพงษ์ ไชยสิทธ์ิ โรงพยาบาลป่าซางล้าพูน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

75 CM030 พญ. สุพรรษา เพ่ิมเยาว์ โรงพยาบาลลับแล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

76 CM031 พญ. สุพิชชา สิทธิรังสรรค์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

77 CM032 พญ. อธิชา ศรีครุฑรานันท์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

78 CM033 นพ. อุดม นอร์รอย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

79 SU001 นพ. กนต์ธร กูลกิจพัฒนา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

80 SU002 พญ. กรกนก สุวรรณปากแพรก โรงพยาบาลเขาพนม คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

81 SU003 นพ. กรวรา จินดายะพานิชย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์



82 SU004 นพ. กฤติน นิยมบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

83 SU005 นพ. กฤษณวัต รัตนประยูร ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

84 SU006 พญ. เจตนา หนูนิล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

85 SU007 นพ. ชนภัทร แป้งอ่อน โรงพยาบาลปากน ้าหลังสวน จ.ชุมพร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

86 SU008 นพ. ชนาธิปัตย์ บุญยก โรงพยาบาลท่าศาลา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

87 SU009 นพ. ชัชภูมิ ชงัดเวช โรงพยาบาลย่านตาขาว คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

88 SU010 พญ. ชุติกาญจน์ ทวีชัย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

89 SU011 พญ. ณัฐณิชา ชูอ่องสกุล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

90 SU012 นพ. ณัฐนันท์ สุขป่าน รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

91 SU013 พญ. ณัฐพร มุสิกพันธ์ รพช.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

92 SU014 นพ. ธนเดช เพิงมาก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

93 SU015 นพ. ธัชทฤต ศักดาอุโฆษกุล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

94 SU016 นพ. นิรุตติ ตั งทองทวี ชุดแพทย์เคล่ือนท่ี เฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

95 SU017 นพ. บุลวัชร์ สุรัฐชนานนท์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

96 SU018 พญ. ปรัชพริมา ระฆังทอง โรงพยาบาลจะแนะ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

97 SU019 นพ. พุฒิพร พุทธวิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

98 SU020 พญ. ภาสินี พยัคฆมาศ ท่าศาลา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

99 SU021 พญ. เมธาวี เจตนาเจริญชัย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

100 SU022 นพ. วริทธ์ิ จารุก้าจร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์



101 SU023 พญ. สโรชา แซ่แต้ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

102 SU024 นพ. สุกฤษฎ์ิ แพงสุ่ย โรงพยาบาลปากพนัง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

103 SU025 พญ. สุภนันท์ ธิติประเสริฐ โรงพยาบาลรัษฎา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

104 MH001 พญ. จิตรภัทร คงทรัพย์ โรงพยาบาลศีขรภูมิ รพ.มหาราชนครราชสีมา

105 MH002 นพ. เฉลิมพงษ์ อาชวอาภรณ์ โรงพยาบาลด่านขุนทด รพ.มหาราชนครราชสีมา

106 MH003 พญ. ชฎาธร ธัญลักษณานันท์ โรงพยาบาลล้าทะเมนชัย รพ.มหาราชนครราชสีมา

107 MH004 พญ. ฐิติพร กาญจนฤกษ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รพ.มหาราชนครราชสีมา

108 MH005 นพ. ตันติวัฒน์ วนาภรณ์ โรงพยาบาลสูงเนิน รพ.มหาราชนครราชสีมา

109 MH006 พญ. ธชธร ลีลามหานนท์ โรงพยาบาลโนนสูง รพ.มหาราชนครราชสีมา

110 MH007 พญ. ธารา หม้อนนทา โรงพยาบาลสีคิ ว รพ.มหาราชนครราชสีมา

111 MH008 พญ. นภสร ไหมสมบูรณ์  โรงพยาบาลโชคชัย รพ.มหาราชนครราชสีมา

112 MH009 พญ. ผกาพัฒน์ สุธีวรนันท์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รพ.มหาราชนครราชสีมา

113 MH010 พญ. พนิตสุภา มากแสงอนันต์ โรงพยาบาลพุทไธสง รพ.มหาราชนครราชสีมา

114 MH011 พญ. วิภารัตน์ ห่วงประโคน รพ.รัตนบุรี รพ.มหาราชนครราชสีมา

115 MH012 พญ. สุกฤตา โพธิโยธิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา

116 MH013 พญ. อชิรญาณ์  สุรินทร์วงศ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รพ.มหาราชนครราชสีมา

117 SI001 นพ. กรวิทย์ อัครบัณฑิตสกุล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

118 SI002 พญ. กรุณา เสนาลักษณ์ โรงพยาบาลล้าสนธิ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

119 SI003 นพ. กฤตนนท์ วัธนเวคิน รพ อรัญประเทศ, สระแก้ว คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



120 SI004 นพ. กฤตภาส วงษ์ชีรี กองแพทย์หลวงสวนจิตรดา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

121 SI005 นพ. กฤติณห์ มโนการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

122 SI006 นพ. กษิดิศ แสงนัยนา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

123 SI007 นพ. กัณฑ์อเนก อมฤตชัชวาลย์ รพ.ส่องดาว คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

124 SI008 นพ. กิตติพศ โนโชติ โรงพยาบาลพุทธชินราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

125 SI009 นพ. กิตติภพ เกิดป้ัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

126 SI010 นพ. กีรติ สุรชาติก้าธรกุล ศูนย์การแพทย์กาญจนา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

127 SI011 พญ. กุลธิดา บุญส่ง โรงพยาบาลพุทธชินราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

128 SI012 นพ. เกียรติชัย ทัศนวิภาส โรงพยาบาลราชบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

129 SI013 พญ. ครองขวัญ รั วม่ัน โรงพยาบาลนครปฐม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

130 SI014 นพ. ฉัตรณรงค์ ฉัตรนวกุล โรงพยาบาลสุรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

131 SI015 พญ. ฉันท์ชนิต พฤกษเศรษฐ โรงพยาบาลสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

132 SI016 พญ. ชญานิษฐ์ เหล่าเจริญสุข โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

133 SI017 พญ. ชนิกา วงศ์พยัคฆ์ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

134 SI018 นพ. ชวภัทร วีรธรรม พูลสวัสด์ิ โรงพยาบาลนากลาง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

135 SI019 นพ. ชานน ล ้าเลิศ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

136 SI020 พญ. ญาณิศา ล่ิมตระการ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

137 SI021 นพ. ฐานสิทธ์ิ ศรีสมบัติ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

138 SI022 นพ. ฐิติพงศ์ คุณจักร คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



139 SI023 พญ. ณัฏฐนิช พ่ึงจันทรเดช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

140 SI024 พญ. ณัฏฐ์พัชร์ สุวิกะปกรณ์กุล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

141 SI025 นพ. ณัฐคณินทร์ อธิธนิกเตชาภัค โรงพยาบาลราชบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

142 SI026 พญ. ณัฐชนก ลิ มคงงาม โรงพยาบาลพุทธชินราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

143 SI027 พญ. ณัฐธนัญ อัณณพธรรม โรงพยาบาลสระบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

144 SI028 นพ. ณัฐนนท์ ประพันธ์พจน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

145 SI029 พญ. ณัฐวดี จิตต์เจริญ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

146 SI030 นพ. ณัฐวัตร โพธ์ิสุวรรณ์ โรงพยาบาลนครชัยศรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

147 SI031 พญ. ดลพร รุ่งวิไลเจริญ โรงพยาบาลไทรโยค คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

148 SI032 นพ. ธนกร ภากรนิพัทธ์ โรงพยาบาลคลองขลุง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

149 SI033 พญ. ธนพร พนมศักด์ิ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

150 SI034 นพ. ธนันท์ บุญญารัตนากุล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

151 SI035 พญ. ธนัมพร ภมรสุพรวิชิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

152 SI036 พญ. ธัญชนก นันทนาทรัพย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

153 SI037 นพ. ธีร์ จิตร์ไทย โรงพยาบาลท่าตะโก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

154 SI038 นพ. นนท์ธนะ อัศววิทูรทิพย์ โรงพยาบาลต้ารวจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

155 SI039 พญ. นฤภร จงเลิศวณิชกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

156 SI040 พญ. นฤภร วิริยสุขหทัย โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า นนทบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

157 SI041 พญ. นวพัชร จารุจินดา โรงพยาบาลหาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



158 SI042 นพ. บุณวัทน์ แสงทอง โรงพยาบาลพุทธชินราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

159 SI043 นพ. ปริชญา ธานี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

160 SI044 นพ. ปริย ต๊ะวิชัย โรงพยาบาลต้ารวจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

161 SI045 นพ. ปาณัสม์ ตั งงามสกุล รพ.สมุทธปราการ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

162 SI046 พญ. เปรมยุดา องค์รัตนผล โรงพยาบาลพุทธโสธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

163 SI047 นพ. พงศ์พล นิมิตรปัญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

164 SI048 นพ. พงศ์ภรณ์ สามารถ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

165 SI049 นพ. พชรพล ขุมสิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

166 SI050 นพ. พิเชษฐ์ เมตตา โรงพยาบาลนิคมพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

167 SI051 พญ. พีรยา เวชวิทารณ์ โรงพยาบาลต้ารวจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

168 SI052 พญ. เพียงดาว ตันชวลิต โรงพยาบาลราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

169 SI053 พญ. เพียงอัปสร เอ่ียวเจริญ โรงพยาบาลเลิดสิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

170 SI054 พญ. ภคธิดา กลางบุรัมย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

171 SI055 นพ. ภัทรพล สังฆวัตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

172 SI056 นพ. ภัทรศักด์ิ นาคเมือง โรงพยาบาลโกสัมพีนคร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

173 SI057 นพ. ภาคภูมิ พูลเกษ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

174 SI058 นพ. ภาสคณิน อริยพรพิรุณ โรงพยาบาลแม่ระมาด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

175 SI059 พญ. มานิตา ทรงวศิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

176 SI060 พญ. มิณชิตา จุฑาธิปไตย โรงพยาบาลบ้านฉาง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



177 SI061 นพ. เมธัส ศิริประชัย โรงพยาบาลราชบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

178 SI062 นพ. รวีรุจน์ เตียววณิชกุล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

179 SI063 นพ. รัชชานนท์ ณีคง รพ.ท่าตะเกียบ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

180 SI064 นพ. วรช เจนพ่ึงพร รพ ลาดบัวหลวง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

181 SI065 นพ. วรพล ชัยชมภู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

182 SI066 นพ. วรรณรัตน์ ธนปัญญาวรกุล โรงพยาบาลชลบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

183 SI067 นพ. วัชรขจร นิติเลิศพงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19 จังหวัดกาญจนบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

184 SI068 นพ. วิชญ พากเพียร โรงพยาบาลพระปกเกล้า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

185 SI069 นพ. วีรวงศ์ ธนกุลฐิติรัชต์ โรงพยาบาลบ้านม่วง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

186 SI070 นพ. ศรวัส เกตุแก้วมณี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

187 SI071 นพ. ศรัณย์ อ่าวสมบัติกุล โรงพยาบาลอุดรธานี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

188 SI072 นพ. ศิรวิทย์ ตันศิริ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

189 SI073 พญ. ศิรัญญา  อินศร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

190 SI074 พญ. ศิรินภา คล้าวละม่อม โรงพยาบาลพัฒนานิคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

191 SI075 พญ. ศิริวิรดี แซ่เตียว โรงพยาบาลต้ารวจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

192 SI076 นพ. ศุภชัย เจริญจิตตั ง โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

193 SI077 นพ. สรวงสรรค์ สุภาพผล โรงพยาบาลสระบุรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

194 SI078 พญ. สลิลดา สุรพงศ์ไพรัช สถาบันโรคทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

195 SI079 พญ. สิกัญญา ทองช่ืนจิตต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล



196 SI080 นพ. สิทธรัตน์ แก่นสิงห์ โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

197 SI081 นพ. สิรกิต์ิ กิจานุกูล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พร. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

198 SI082 นพ. สิรภัษ จิรเวชธรรม โรงพยาบาลบ่อทอง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

199 SI083 นพ. สิรวุฒิ โพธาวนานนท์ โรงพยาบาลพุทธชินราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

200 SI084 พญ. สิริกาญจน์ นิมมานปรีชากุล โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

201 SI085 นพ. สุกฤษฎ์ิ เจียมจรุงยงศ์ โรงพยาบาลแก่งคอย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

202 SI086 พญ. สุขจิกา คงจ้อย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

203 SI087 พญ. สุตาภัทร เปาอินทร์ โรงพยาบาลตากสิน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

204 SI088 นพ. สุวชัช ชูทอง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

205 SI089 นพ. แสน แสงประทีปทอง โรงพยาบาลท่าช้าง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

206 SI090 พญ. อติญา สีเหลืองสวัสด์ิ แผนกแพทย์ กองบินทหารเรือ จ.ระยอง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

207 SI091 พญ. อภิพร ณรงคนานุกูล โรงพยาบาลแก่งคอย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

208 SI092 นพ. อภิสิทธ์ิ ขอไพบูลย์ รพ สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

209 SI093 นพ. อมรชัย อมรรัตน์กูลกิจ โรงพยาบาลพุทธชินราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

210 SI094 นพ. อาชวิต คุณาภิวัฒน์กุล โรงพยาบาลกุดบาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

211 TU001 พญ. กนกพร ชูเกื อ โรงพยาบาลปากน ้าชุมพร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

212 TU002 นพ. กรณ์พงศ์ กิจวรพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

213 TU003 นพ. กฤษธนา งามผาติพงศ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

214 TU004 นพ. คงธัช กิจณเวกรณ์ รพ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์



215 TU005 นพ. จักรพงษ์ คงทอง โรงพยาบาลราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

216 TU006 นพ. จิรโชติ ธนานุกุล โรงพยาบาลสถานพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

217 TU007 พญ. จีนเน็ท วอง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

218 TU008 พญ. ชญาดา วัชรสถาพรพงศ์ โรงพยาบาลราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

219 TU009 นพ. ชนุดม ไทยานุสรณ์ โรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

220 TU010 พญ. ชรินทร์ทิพย์ มีแสงธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

221 TU011 พญ. ชัชนี วิจิตรโท โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

222 TU012 พญ. ณัชชา อารีย์สมบูรณ์ โรงพยาบาลมวกเหล็ก คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

223 TU013 นพ. ณัฐชนน ชาตรีนุวัฒน์ โรงพยาบาลชลบุรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

224 TU014 นพ. ณัฐวิทย์ จุลณีย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

225 TU015 นพ. ธนทัต สิงห์วี โรงพยาบาลสากเหล็ก คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

226 TU016 นพ. ธนวัฒน์ ดาวมาศรัศมี โรงพยาบาลวังน้อย คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

227 TU017 นพ. ธฤต  สุขประเสริฐ โรงพยาบาลหนองแค คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

228 TU018 พญ. บุญญิศา รัตนชัยกานนท์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

229 TU019 นพ. พชรพล สุนทรเมฆินทร์ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

230 TU020 พญ. พลอยชนก ชลคีรี โรงพยาบาลสระบุรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

231 TU021 พญ. พัทธ์ธีรา รอดเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

232 TU022 พญ. พัทธมน พินิตตานนท์ โรงพยาบาลบึงนาราง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

233 TU023 นพ. วศวิทย์ ติณสิริสุข โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์



234 TU024 พญ. วิรัลยา ราชเจริญกิจ โรงพยาบาลสระบุรี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

235 TU025 พญ. ศิรดา พัชรนฤมล รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

236 TU026 พญ. ศุทธิณี จิรสัตยาวงษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

237 TU027 นพ. ศุภธัช เทพมังกร โรงพยาบาลโพธ์ิทอง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

238 TU028 นพ. สรวิศ ปุญญาภิชัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

239 TU029 พญ. อลิษา โมริกุจิ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

240 RM001 พญ. กนกกาญจน์ ดวงสุวรรณกุล โรงพยาบาลกลาง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

241 RM002 พญ. กนกรัตน์ กลีบมาลี รพ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

242 RM003 พญ. กฤษฏิญา แก้วมณี โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

243 RM004 พญ. กวินทรา เลิศรัตน์เดชากุล โรงพยาบาลโคกส้าโรง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

244 RM005 นพ. กิตติชัย ปิตุวงศ์ โรงพยาบาล นภาลัย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

245 RM006 นพ. ฉัตรดนัย ภัคพงศา รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

246 RM007 พญ. โชติกา เจริญสนองกุล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

247 RM008 พญ. ญาดา สุวรรณรัฐภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

248 RM009 นพ. ฐปนวรรธน์ ทับเท่ียง โรงพยาบาลตรัง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

249 RM010 นพ. ณฐกร พงศ์ทวิกร คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

250 RM011 พญ. ณัฏฐวรรณ สิมะจารึก ตระการพืชผล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

251 RM012 พญ. ณิชกมล เมตะนันท์ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

252 RM013 พญ. ณิชกุล จันทะศรี โรงพยาบาลค้าเข่ือนแก้ว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  



253 RM014 นพ. ทรงสิทธ์ิ รัศมีรัถยาธรรม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

254 RM015 พญ. ทรงอัปสร ศรีเงิน รพ.ศรีประจันต์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

255 RM016 นพ. เทวัช ห่านศรีวิจิตร โรงพยาบาลสิงห์บุรี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

256 RM017 นพ. ธนกร ศิรจรัส สภาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

257 RM018 นพ. ธนภัทร แก้วประเสริฐ สถาบันการแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

258 RM019 นพ. ธนวัฒน์  บัวเกตุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

259 RM020 นพ. ธรรมรส ราชบุตร โรงพยาบาลราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

260 RM021 นพ. นฤชิต บูรวัฒนะ โรงพยาบาลราชวิถี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

261 RM022 นพ. นฤยุช ตันวิสุทธ์ิ โรงพยาบาลไพศาลี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

262 RM023 พญ. ปณิตตรา เรียบประดิษฐ์ โรงพยาบาลวัฒนานคร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

263 RM024 นพ. ปฤญจ์ มีอาษา โรงพยาบาลบรรพตพิสัย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

264 RM025 นพ. ปวีณ ตั งงามสกุล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

265 RM026 พญ. ปวีณา ใจทิม โรงพยาบาลคีรีมาศ สุโขทัย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

266 RM027 นพ. ปาริวัธน์ จุลมนต์ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

267 RM028 พญ. ปิยนุช ปรัชญานุวัตร โรงพยาบาลปทุมราชวงศา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

268 RM029 นพ. พชรดนัย เจริญทรัพย์ สถาบันโรคทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

269 RM030 นพ. พสิษฐ์ สิงห์สี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

270 RM031 พญ. พิณฎา อินสอน โรงพยาบาลกงไกรลาศ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

271 RM032 พญ. ฟูพิสุทธ์ิ ชีวสุวิทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  



272 RM033 พญ. ภัทรนันท์ สัตตธารา โรงพยาบาลท่าตูม จ.สุรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

273 RM034 นพ. วิชัย พินิจทะ โรงพยาบาลสามร้อยยอด คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

274 RM035 พญ. ศศิทิพย์ เลาหัตถพงษ์ภูริ โรงพยาบาลสวรรคโลก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

275 RM036 พญ. ศุภกานต์ คงแสงภักด์ิ รพ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

276 RM037 นพ. สการย์ พินทุนันท์ รพ.บ้านคา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

277 RM038 นพ. สิทธิพันธ์ ตนัยอัชฌาวุฒ รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

278 RM039 นพ. อัฐพงศ์ เชยอุบล โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

279 RM040 นพ. อาคเนย์ กระต่ายจันทร์ โรงพยาบาลหล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  

  (ต้องถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที)  สอบเวลา  9.00 - 12.00 น.  ก าหนดสนามสอบดังน้ี

1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสอบคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม 

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคารราชนครินทร์

4. รพ.มหาราชนครราชสีมา ห้อง e-learning  ช้ัน 3 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา

6. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)  ห้อง computer room 2 ช้ัน 6 อาคารคุณากร

หมายเหตุ      -   กรุณาอ่านข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบและมาตรการเพ่ือความปลอดภัย

                  -   กรุณาอ่านค าแนะน าข้ันตอนการท าข้อสอบ

                  -   บัตรประจ าตัวผู้สอบสามารถ Downland (Sign in เข้าระบบสมัครอบรมและสอบฯ )  ท่ี  www.rcst.or.th

7. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 318 ช้ัน 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

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

5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5   ตึกศรีสวรินทิรา


