
ล ำดบั ชือ่สนำมสอบ ศูนยอ์ ำนวยกำรสนำมสอบ
1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล หอ้งประชุมศูนยฝึ์กทกัษะและหตัถการทางคลินนกิ (SiCSC) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 
2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 217 อาคารแพทยพัฒน ์ชั้น 2
3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ หอ้งประชุม 501 ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์
4 คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี หอ้ง 906 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏบิติัการรวมด้านการแพทยแ์ละโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
5 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ายวิชาการ ชั้น 6 อาคารเรียรวม คณะแพทยศาสตร์
6 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หอ้ง Med 523 ชั้น 5 
7 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ พระมงกุฎเกล้ำ หอ้งรับรองสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. (วันที ่11 ก.ย. 64) /หอ้ง 25 ป ีชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. (วันที ่12 ก.ย. 64)
8 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอ้งประชุมเล็ก ชั้น 3  อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต หอ้งรับรองวิทยากร ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ รพ.ราชวิถีถี
10 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หอ้ง309  ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 3 (SC3) มธ.ศูนยรั์งสิต
11 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร หอ้งปราบไตรจักร 42 ชั้น 2 อาคารปราบไตรจักร 
12 ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี หอ้ง F9113 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 72 พรรษาบรมราชินนีาถ
13 คณะแพทยศำสตร์วชริพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมนิทรำธิรำช หอ้งรับรอง ชั้น 6 อาคารทปีงักรรัศมีโชติ
14 วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี หอ้ง CMP 131 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
15 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ หอ้งประชุมชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
16 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบรูพำ หอ้ง MD 604  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
17 โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ ศูนยแ์พทยศาสตร์ชั้นคลินกิ โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า
18 ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยแมฟ้่ำหลวง ชั้น 4 อาคารปรีคลินกิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลรำชบรุี หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  อาคารอดุลยเดชวิกรม (ศูนยแ์พทยฯ์ชั้น 3) 
20 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลชลบรุี หอ้งประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมราชสมบติั และหอ้งประชุมชั้น 4 นายแพทยสุ์จินต์ ผลากรกลุ อาคารผู้ปว่ยนอก
21 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลพระปกเกล้ำ อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ ชั้น 2  โรงพยาบาลพระปกเกล้า เลขที ่38 ถ.เลียบเนนิ ต.วัดไหม่ อ.เมือง จ.จันทบรีุ 22000
22 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลล ำปำง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ศูนยแ์พทยฯ์ รพ.ล าปาง
23 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลเชยีงรำยประชำนุเครำะห์ อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ1 ชั้น 9 หอ้ง 9A,9B,9C
24 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ หอ้งประชุมสวนหม่อน-สายไหม ชั้น 7 อาคารผู้ปว่ยนอกและอ านวยการ
25 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์ อาคาร 100 ป ีชั้น 1 รพ.สวรรค์ประชารักษ์
26 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลอุดรธำนี หอ้งประชุมชั้น 9 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลอุดรธานี ,   - หอ้งบรรยาย 1, 4 ชั้น 2 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลอุดรธานี
27 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลมหำสำรคำม หอ้งประชุใกลัปพฤกษ์  ชั้น 3 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม
28 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลหำดใหญ่ หอ้งประชุม (ชั้น 3) อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลหาดใหญ่
29 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลยะลำ หอ้ง 402 ชั้น 4 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลยะลา
30 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลสระบรุี หอ้งวิทยากร ชั้น 3 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิโรงพยาบาลสระบรีุ
31 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลสุรำษฎธ์ำนี ชั้น 1 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
32 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลชมุพรเขตรอุดมศักดิ์ หอ้งเรียน 303 ชั้น3 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ
33 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลพุทธโสธร หอ้งประชุม ชั้น 9 อาคารศูนยแ์พทย์
34 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลพิจิตร ชั้น 3 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลพิจิตร
35 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลแพร่ หอ้ง MEC 301 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ
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ศูนย์อ ำนวยกำรประจ ำสนำมสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจ ำป ีพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
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36 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลสมเดจ็พระเจ้ำตำกสินมหำรำช หอ้ง Telemedicine ชั้น 4 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ
37 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลร้อยเอ็ด หอ้งสอบ 900 ชั้น 9 (ส าหรับนสิิตแพทย ์ทีป่ฏบิติังานในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด) และหอ้ง tele conference ชั้น L ส าหรับนสิิตแพทย ์ทีป่ฏบิติังานภายนอกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
38 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลกำฬสินธุ์ ชั้น 9 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
39 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลสุรินทร์ ชั้น 9 หนา้หอ้งประชุม อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลสุรินทร์
40 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลบรุีรัมย์ หอ้งประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา ชั้น 9 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิโรงพยาบาลบรีุรัมย์
41 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลชยัภมู ิ หอ้งรับรอง 2  ชั้น7 อาคารไวทยรัตน ์ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลชัยภมูิ
42 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลสงขลำ หอ้ง Skill lab (หอ้งเรียน 8) ชั้น 9
43 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภยัภเูบศร หอ้งส านกังาน ชั้น 1 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร
44 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลวชริะภเูก็ต อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 59 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี หอ้งส านกังานชั้น 1 
45 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลตรัง ชั้น 3 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลตรัง
46 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลพะเยำ หอ้ง 7B ชั้น 7 อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลพะเยา
47 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลนครพิงค์ หอ้ง C71 ชั้น 7 อาคาร 3 (อาคารอ านวยการ ผู้ปว่ยนอก และอุบติัเหตุฉุกเฉิน) 
48 โรงพยำบำลกลำง / โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ (สอบที ่ส ำนักกำรแพทย์) หอ้งประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน ์ชั้น 20 อาคารอนสุรณ์ 100 ป ีโรงพยาบาลกลาง
49 ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชัน้คลินิกโรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช


