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จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย 

(Thai Medical Student’s Code of Conduct) 

1. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยโดยท่ัวไป (Thai Medical Student’s General Practice) 
1.1 ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ตนเป็นที่สอง 
1.2 มีคุณธรรม โดยเน้น การมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตน 

กตัญญู กตเวที มีเหตุผล แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะ 
1.3 ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจารีตแห่งวิชาชีพ (Professionalism) ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

งามต่อสังคม 
1.4 ใฝ่รู้ เรียนรู้ รอบด้าน และประยุกต์ใช้ได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัย และให้เกิด

ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ 
1.5 มีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และอย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ละเว้นการรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบที่ท าให้

เกิดความเสื่อมเสียหรือน าไปสู่ความไม่เหมาะสมต่อความเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ องค์กรนิสิต
นักศึกษาแพทย์ สถาบันแพทย์ และต่อวิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย์ 

 

2. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้ป่วย (Thai Medical Student’s Practice to Patient) 
ต้องเคารพสิทธิผู้ป่วย ให้เกียรติและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเสมือนครูบาอาจารย์ โดย 
2.1 เก็บความลับผู้ป่วยและห้ามเผยแพร่ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยต้องได้รับความ

ยินยอมจากผู้ป่วย 
2.2 สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างสุภาพ แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและอย่างเหมาะสม   
2.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้ป่วย ยกเว้นเพื่อการศึกษา  
2.4 ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและตัวนิสิตนักศึกษาเองในการให้การรักษา  

โดยตระหนักในข้อจ ากัดของตนเอง  
2.5 ปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามกาลเทศะ โดยค านึงถึงความรู้สึกและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 
 

3. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้อ่ืน (Thai Medical Student’s Practice to Others) 
3.1 ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับ

ในสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้งผู้อ่ืนในสังคม 
3.2     ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ าใจ ต่อเพื่อนนิสิตนักศึกษาแพทย์และเพื่อนร่วมสหวิชาชีพด้วยกัน  



วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่
กรกฎาคม 2560

ยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด/ขอเรียนแทน/ ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
 ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบนั  ภาค 1/2560 อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

  
ศ 21 ก.ค. 60 9.00 – 12.00 น. ประชุมอาจารยท่ี์ปรึกษานิสิตชั้นปีท่ี 1-6 อาคารวิจยัฯ ชั้น 2 (ประสานมิตร)
ศ 28 ก.ค. 60

สิงหาคม 2560
อ 1 – ศ 4 ส.ค. 60

นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภาค  1/2560 พิมพร์ายงานไดจ้าก
อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภาค 1/2560 http://supreme.swu.ac.th

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ และค่ายเสริมสร้างอตัลกัษณ์ 
นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ชั้นปีท่ี 1  ทุกคณะ

พฤ 10 ส.ค. 60 ผู้รับผดิชอบรายวชิาจัดท ารายละเอียดรายวชิา ฝ่ายวิชาการ
ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4   ภาค  1/2560 http://tqf.swu.ac.th/

จ 14 ส.ค. 60

อ 15 ส.ค. 60 เปิดเรียน
วนัสุดท้ายของการยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกิน ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
ก าหนด   ภาค 1/2560 อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

อ 8 – พฤ 10 ส.ค. 60 มศว องครักษ ์ (ส่วนกิจการนิสิต)

8.30 – 16.30 น.

ภาคตน้       :   (อ 15 ส.ค. 2560 – อ 19 ธ.ค. 2560)

ศ 18 ส.ค. 60

คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2560)

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  http://supreme.swu.ac.th

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

ชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

จ 17 – อา 23 ก.ค. 60

อ 11 ก.ค. – ศ 18 ส.ค. 60

ประกาศมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
เร่ือง  ปฏิทินการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2560

ตามความในมาตรา 29  มาตรา 34  และมาตรา 44   แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559   และ

------------------------------------------

                          เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560    เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี   พทุธศกัราช  2559   อาศยัอ านาจ   

ลงทะเบียนเรียน และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2560  (นิสิตรหสั  53-59)

ใหผู้ป้ฏิบติัการแทน    จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2560   ดงัต่อไปน้ี
ค  าสัง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ี 2410/2559    ลงวนัท่ี  24  สิงหาคม  2559   เร่ือง  การมอบอ านาจของอธิการบดี

http://tqf.swu.ac.th/
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่ 
 

เพิม่ – ลดวชิา        (นิสิตรหสั 60)

วนัสุดท้ายของการขอแกไ้ขตารางสอน ภาค 1/2560
ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

อ 29 ส.ค. 60 เร่ิมปรับนิสิตรหัส  53-59  ที่ไม่ช าระเงนิค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั
การศึกษาตามก าหนด       (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ   (องครักษ)์
นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภาค 1/2560 พิมพร์ายงานไดจ้าก
(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ารายวิชาถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่)
อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภาค 1/2560

ขอถอนวชิา   (Withdrawn)  ภาค 1/2560 ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
8.30 – 16.30 น.  (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

กันยายน 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
นิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 1/2560 http://supreme.swu.ac.th

พฤ 7 ก.ย. 60 8.30 – 12.00 น. พิธีไหวค้รู   ประจ าปีการศึกษา 2560 มศว องครักษ ์ (ส่วนกิจการนิสิต)
ศ 8 ก.ย. 60 8.30 – 16.30 น.

ตุลาคม 2560
ศ 6  ต.ค. 60 8.30 – 16.30 น. วนัสุดท้ายของการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

ไมต่รงตามก าหนด ภาค 1/2560   (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ   (องครักษ)์

สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

             (งดการเรียนการสอน)
ศ 13 ต.ค. 60
อ 17 ต.ค. 60  23.00 น. วนัสุดท้ายนิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 1/2560 http://supreme.swu.ac.th

จ 23 ต.ค. 60 วนัปิยมหาราช

นิสิตพบอาจารยท่ี์ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาค 1/2560 ห้องพกัอาจารยท่ี์ปรึกษา
และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคภาค 2/2560)
วนัสุดท้ายของการขอถอนวชิา   (Withdrawn) ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
 ภาค 1/2560    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

ยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด/ขอเรียนแทน/ ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
8.30 – 16.30 น. ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบนั  ภาค 2/2560 อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

  

วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช

จ 27 พ.ย.  – อา 3 ธ.ค. 60

จ 13 –  ศ 17 พ.ย. 60    8.30-15.00 น.
   พฤศจิกายน 2560

อ 21 พ.ย. 60 – ศ 12 ม.ค. 61

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

ลงทะเบียนเรียน และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2560   (นิสิตรหสั  53-60)
ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)
(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

พ 30 ส.ค. 60

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)พฤ 24 ส.ค. 60 8.30 – 16.30 น.

8.30 – 16.30 น.จ 20 พ.ย. 60

เพิม่ – ลดวชิา และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาค 1/2560  (นิสิตรหสั 53-59)

ถึงส่วนส่งเสริมฯ     (อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกการแกส้ญัลกัษณ์ I  ทาง Internet

แจง้ให้ทราบภายหลงั

8.30 – 15.00 น.
http://supreme.swu.ac.th

จ 9  –  จ 16 ต.ค. 60

จ 21 – จ 28 ส.ค. 60

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     http://supreme.swu.ac.th )

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

จ 4 ก.ย. – อ 17 ต.ค. 60

พฤ 31 ส.ค. – จ 20 พ.ย. 60

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง  “ผลการแกส้ญัลกัษณ์ I ภาค 2/2559 และภาคฤดูร้อน 3/2559”
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่
ธันวาคม 2560

ศ 1  ธ.ค. 60 วนัสุดทา้ยของการเรียน ภาค 1/2560

สอบปลายภาค  (1/2560)   (Final Examination) แจง้ให้ทราบภายหลงั
อ 5 ธ.ค. 60 วนัพ่อแห่งชาติ
จ 11 ธ.ค. 60 ชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ
พ 20 ธ.ค. 60 วนัปิดภาคเรียนภาคต้น    (วนัส าเร็จการศึกษา)
จ 25 - ศ 29 ธ.ค. 60

นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภาค  2/2560 พิมพร์ายงานไดจ้าก
อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภาค 2/2560 http://supreme.swu.ac.th

พ 27 ธ.ค. 60

มกราคม 2561
จ 1 ม.ค. 61 วนัขึน้ปีใหม่ 2561
พฤ 4 ม.ค. 61 ผู้รับผดิชอบรายวชิาจัดท ารายละเอียดรายวชิา ฝ่ายวิชาการ

ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4    ภาค  2/2560 http://tqf.swu.ac.th/

ศ 5 ม.ค. 61 8.30 – 16.30 น.

จ 8 ม.ค. 61 เปิดเรียน
วนัสุดท้ายของการยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
ก าหนด   ภาค 2/2560 อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

 

วนัสุดท้ายของการขอแกไ้ขตารางสอน ภาค 2/2560
ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

จ 22 ม.ค. 61  ผู้รับผดิชอบรายวชิาจัดท ารายงานผลการด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ
ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6      ภาค 1/2560 http://tqf.swu.ac.th/

อ 23 ม.ค. 61  เร่ิมปรับนิสิตรหัส  53-60  ที่ไม่ช าระเงนิค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั
การศึกษาตามก าหนด       (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ   (องครักษ)์
นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภาค 2/2560 พิมพร์ายงานไดจ้าก
(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ารายวิชาถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่) http://supreme.swu.ac.th

 อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภาค 2/2560  
ขอถอนวชิา   (Withdrawn)  ภาค 2/2560 ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ

8.30 – 16.30 น.  (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

8.30 – 16.30 น.

จ 4  – อ 19 ธ.ค. 60

งานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร   ประจ าปีการศึกษา 2559

พ 24 ม.ค. 61

วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง “ผลการสอบ ภาค 1/2560” (Grade)   ถึงส่วนส่งเสริมฯ

จ 15 – จ 22 ม.ค. 61

ภาคปลาย    :  (จ 8 ม.ค. 2561 – อ 22 พ.ค. 2561)

8.30 – 16.30 น.

ศ 12 ม.ค. 61

พฤ 25 ม.ค. – จ 23 เม.ย. 61

เพิม่-ลดวชิา และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา   ภาค 2/2560     (นิสิตรหสั 53-60)

คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2560)

พฤ 18 ม.ค. 61

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    http://supreme.swu.ac.th

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

(อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)   ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยั

8.30 – 15.00 น.

ศรีนครินทรวิโรฒ  http://supreme.swu.ac.th )

http://tqf.swu.ac.th/
http://tqf.swu.ac.th/
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่

นิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 2/2560 http://supreme.swu.ac.th

..........................................

.
กีฬามหาวิทยาลยั         (ไมง่ดการเรียนการสอน)

กุมภาพันธ์ 2561
ศ 2 ก.พ. 61 8.30 – 16.30 น.

http://supreme.swu.ac.th )

..........................................

.
มีนาคม 2561

พฤ 1 ม.ีค. 61 วนัมาฆบูชา
ศ 2 มี.ค. 61 8.30 – 16.30 น. วนัสุดท้ายของการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

ไมต่รงตามก าหนด ภาค 2/2560   (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ   (องครักษ)์
จ 5 – ศ 9 ม.ีค. 61 สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

                (งดการเรียนการสอน)
จ 12 มี.ค. 61 23.00 น. วนัสุดท้ายนิสิตแจง้จบการศึกษา ภาค 2/2560 http://supreme.swu.ac.th

เมษายน 2561
ศ 6 เม.ย. 61 วนัจักรี  

วนัสงกรานต์
จ 16 เม.ย. 61 ชดเชยวนัสงกรานต์

นิสิตพบอาจารยท่ี์ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาค 2/2560 ห้องพกัอาจารยท่ี์ปรึกษา

จ 23 เม.ย. 61 วนัสุดท้ายของการขอถอนวชิา   (Withdrawn) ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
 ภาค 2/2560    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์
ยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด ภาคฤดูร้อน ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ

8.30 – 16.30 น. (ภาค  3/2560)  (เฉพาะนิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาเท่านั้น) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

พฤษภาคม 2561
ศ 4 พ.ค. 61 วนัสุดทา้ยของการเรียน  ภาค 2/2560

สอบปลายภาค  (2/2560)   (Final Examination) แจง้ให้ทราบภายหลงั
พฤ 10 พ.ค. 61 วนัพืชมงคล

 

พ 23 พ.ค. 61 วนัปิดภาคเรียนภาคปลาย    (วนัส าเร็จการศึกษา)

นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5   ภาค  3/2560 พิมพร์ายงานไดจ้าก
อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ.7/1    ภาค 3/2560 http://supreme.swu.ac.th

อ 29 พ.ค. 61 วนัวสิาขบูชา

อ 8 – อ 22  พ.ค. 61

แจง้ให้ทราบภายหลงั

จ 21 – ส 26 พ.ค. 61

ศ 13 – อา 15 เม.ย. 61

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

คณะพิมพ ์ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2560)

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th

จ 28  – พฤ 31 พ.ค. 61

8.30 – 16.30 น.

สอบปลายภาค (2/2560)  นิสิตหลักสูตร กศ.บ.  ช้ันปีที่ 4   (นิสิตจะตอ้งออกฝึกสอนฯ)

วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง  “ผลการแกส้ญัลกัษณ์ I ภาค 1/2560 ”    ถึงส่วนส่งเสริมฯ

และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2560)
อ 17 –  ศ 20 เม.ย. 61    8.30-15.00 น.

จ 30 เม.ย. – ศ 4 พ.ค. 61

สภามหาวิทยาลยัอนุมติัปริญญาผูส้ าเร็จการศึกษา ภาคตน้  (ภาค1/2560)

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

จ 29 ม.ค.  –  จ 12 มี.ค. 61

อ 24 เม.ย.  – พ 6 มิ.ย. 61

(อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกการแกส้ญัลกัษณ์  I  ทาง Internet  ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียนเรียน และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2560  (รหสั 53-60)



- 5 -

วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่
มิถุนายน 2561

จ 4 ม.ิย. 61 เปิดเรียน
วนัสุดท้ายของการยืน่ค  าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
ภาคฤดูร้อน  (ภาค 3/2560)   (เฉพาะนิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์
วนัสุดท้ายของการขอแกไ้ขตารางสอนภาคฤดูร้อน
(ภาค 3/2560)    ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

  

พฤ 14 ม.ิย. 61  เร่ิมปรับนิสิตรหัส  53-60  ที่ไม่ช าระเงนิค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั
การศึกษาตามก าหนด       (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ   (องครักษ)์
นิสิตตรวจสอบและพิมพ ์ทบ.5  ภาคฤดูร้อน  (3/2560) พิมพร์ายงานไดจ้าก
(นิสิตจะตอ้งตรวจสอบว่ารายวิชาถูกตอ้ง ครบถว้นหรือไม่) http://supreme.swu.ac.th

อาจารยผ์ูส้อนพิมพ ์ทบ. 7/2   ภาคฤดูร้อน   (3/2560)
นิสิตแจง้จบการศึกษา   ภาคฤดูร้อน   ภาค 3/2560 http://supreme.swu.ac.th

ขอถอนวชิา   (Withdrawn)   ภาคฤดูร้อน ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
8.30 – 16.30 น. (ภาค 3/2560)       (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

พ 20 ม.ิย. 61 ผู้รับผดิชอบรายวชิาจัดท ารายงานผลการด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ
ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6    ภาค 2/2560 http://tqf.swu.ac.th/

ศ 29 มิ.ย. 61 วนัสถาปนามหาวิทยาลยั
..........................................

.
กรกฎาคม 2561
ศ 6 ก.ค. 61 8.30-16.30 น. วนัสุดท้ายของการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลงั

ไมต่รงตามก าหนด ภาค 3/2560   (ค่าปรับวนัละ 30 บาท) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์
สอบกลางภาค   (Midterm Examination)

           (งดการเรียนการสอน)
วนัสุดท้ายนิสิตแจง้จบการศึกษา   ภาคฤดูร้อน
  (ภาค 3/2560)

ศ 20 ก.ค. 61 ผู้รับผดิชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการ ฝ่ายวิชาการ
ตามแบบ  มคอ.7    ประจ าปีการศึกษา 2560 http://tqf.swu.ac.th/

จ 23 – พ 25 ก.ค.61 8.30-15.00 น. นิสิตพบอาจารยท่ี์ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาคฤดูร้อน
 (ภาค 3/2560)

8.30 – 16.30 น.

วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง “ผลการสอบ ภาค 2/2560” (Grade)   ถึงส่วนส่งเสริมฯ

ศ 15 มิ.ย. 61

ช าระเงนิค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

ห้องพกัอาจารยท่ี์ปรึกษา

8.30 – 16.30 น.
(อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)   ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยั

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)

พ 6 มิ.ย. 61

ศรีนครินทรวิโรฒ  http://supreme.swu.ac.th )

ศ 1 มิ.ย. 61

ภาคฤดรูอ้น : (จ 4 ม.ิย. 2561 – ศ 10 ส.ค. 2561)

 

(ตลอด    24   ช่ัวโมง    ยกเว้นวนัสุดท้าย

สภามหาวิทยาลยัอนุมติัปริญญาผูส้ าเร็จการศึกษา ภาคปลาย (ภาค 2/2560)

จ 18 มิ.ย. – จ 16 ก.ค. 61

8.30-16.30 น.

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ           http://supreme.swu.ac.th

เพิม่-ลดวชิา และช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2560 (นิสิตรหสั 53-60)

23.00 น.
http://supreme.swu.ac.th

อ 19 ม.ิย. – พฤ 26 ก.ค. 61

พฤ 7 – พ 13 ม.ิย. 61

จ 16 ก.ค. 61

จ 9 –  ศ 13 ก.ค. 61 แจง้ให้ทราบภายหลงั

http://tqf.swu.ac.th/
http://tqf.swu.ac.th/
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วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม สถานที่

วนัสุดท้ายของการขอถอนวชิา    (Withdrawn) ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)  และ
ภาคฤดูร้อน  (3/2560)     (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) อาคารอ านวยการ  (องครักษ)์

ศ 27 ก.ค. 61 วนัอาสาฬหบูชา
จ 30 ก.ค. 61 ชดเชยวนัเข้าพรรษา
อ 31 ก.ค. 61

สิงหาคม 2561
ศ 3 ส.ค. 61 วนัสุดทา้ยของการเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2560)
จ 6 – ศ 10 ส.ค. 61 สอบปลายภาค  (3/2560)  (Final Examination) แจง้ให้ทราบภายหลงั
จ 13 ส.ค. 61
อ 14 ส.ค. 61 วนัปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน    (วนัส าเร็จการศึกษา)
ศ 17 ส.ค. 61 8.30 – 16.30 น.

กันยายน 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
..........................................

.

ชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

พฤ 26 ก.ค. 61 8.30-16.30 น.

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  http://supreme.swu.ac.th )
ถึงส่วนส่งเสริมฯ  (อาจารยผ์ูส้อนบนัทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade)   ทางInternet

ชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

                              (ศาสตราจารย ์ดร. ปานสิริ   พนัธ์ุสุวรรณ)

ประกาศ   ณ   วนัท่ี     1    มีนาคม    พ.ศ.   2560

สภามหาวิทยาลยัอนุมติัปริญญาผูส้ าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน  (ภาค 3/2560)

วนัสุดท้ายท่ีคณะตอ้งส่ง “ผลการสอบ ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2560)” (Grade)

                              อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบติัการแทน



ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต

MD 501 2 OG 521 5 FM 521 2 วชิาเลอืก 2 OT 521 3 SG 501 2 AS 501 2 CM 501 1 SG 501 2 FM 521 2
MD 511 3 OT 521 3 OP 521 3 AS 501 2 RH 511 1 SG 511 3 AS 511 2 CM 511 2 SG 511 3 OP 521 3
CM 501 1 PD 521 4 OL 521 3 AS 511 2 PD 521 4 วชิาเลอืก 2 OG 521 5 MD 501 2 วชิาเลอืก 2 OL 521 3
CM 511 2 RH 511 1 MD 501 2 OG 521 5 FM 521 2 MDG 581 1 OT 521 3 MD 511 3 MDG 581 1 MD 501 2
SG 501 2 FM 521 2 MD 511 3 OT 521 3 OP 521 3 AS 501 2 RH 511 1 SG 501 2 AS 501 2 MD 511 3
SG 511 3 OP 521 3 CM 501 1 RH 511 1 OL 521 3 AS 511 2 PD 521 4 SG 511 3 AS 511 2 CM 501 1
วชิาเลอืก 2 OL 521 3 CM 511 2 PD 521 4 CM 501 1 OG 521 5 FM 521 2 MDG 581 1 OG 521 5 CM 511 2
MDG 581 1 EMS 501 1 SG 501 2 EMS 501 1 CM 511 2 EMS 501 1 OP 521 3 วชิาเลอืก 2 OT 521 3 EMS 501 1
AS 501 2 SG 511 3 MD 501 2 OL 521 3 EMS 501 1 PD 521 4
AS 511 2 MDG 581 1 MD 511 3 RH 511 1

20 22 22 20 24 18 25 17 25 17

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4

ทั้ง 2 ภาค

กลุ่ม กลุ่ม

การศึกษา

กลุ่ม

รวมหน่วยกิต

การศึกษา
ทั้ง 2 ภาค 42
การศึกษา

การลงทะเบียนเรยีนของนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2560

กลุ่มที่ 5
กลุ่ม

รวมหน่วยกิต
ทั้ง 2 ภาค
การศึกษา

42 42 ทั้ง 2 ภาค 42
การศึกษา

ทั้ง 2 ภาค 42

กลุ่ม

วนัจันทร์ที่ 15 -วนัจันทร์ที่ 22  มกราคม 2561       และช าระเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา (เพ่ิม-ลดวชิา)

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 วนัจันทร์ที่ 17 - วนัอาทิตยท์ี่ 23 กรกฎาคม 2560    ลงทะเบียน  และช าระเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา (นิสติรหัส 53-59)
วนัจันทร์ที่ 21 -วนัจันทร์ที่ 28 สงิหาคม 2560        และช าระเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา (เพ่ิม-ลดวชิา)

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 วนัจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - วนัอาทิตยท์ี่ 3 ธนัวาคม 2560   ลงทะเบียน  และช าระเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา (นิสติรหัส 53-59)



รายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก

ศศ 501 ศัลยศาสตร์ 2 2 (2-0-4)

SG 501 Surgery II
ศศ 511 ศัลยศาสตร์ปฏิบัตกิารทางคลินิก 2 3 (0-9-0)

SG 511 Clerkship in  Surgery II
อย 501 อายุรศาสตร์ 2 2 (2-0-4)

MD 501 Medicine II
อย 511 อายุรศาสตร์ปฎิบัตกิารทางคลินิก 2 3 (0-9-0)

MD 511 Clerkship in Medicine II
จษ 521 จักษุวิทยา 3 (1-6-2)

OP 521 Ophthalmology
สล 521 โสต  ศอ  นาสิก  ลาริงซ์วิทยา 3 (1-6-2)

OL 521 Oto-rhino-laryngology
นว 521 นิตเิวชศาสตร์ 2 2 (1-3-2)
FM 521 Forensic  Medicine II
วช 501 เวชศาสตร์ชมุชน 4 1 (1-0-2)
CM 501 Community  Medicine IV
วช 511 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคมภาคปฏิบัติ 2 (0-6-0)
CM 511 Fieldwork  in  Preventive  and  Social  Medicine
วญ 501 วิสัญญีวิทยาพ้ืนฐาน 2 (2-0-4)
AS 501 Fundamental Anesthestiology
วญ 511 วิสัญญีวิทยาปฏิบัตกิารทางคลินิก 2 (0-6-0)
AS 511 Clinical  Practice in Anesthesiology
ศธ 521 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์ปฏิบัตกิารทางคลินิก 3 (1-6-2)
OT 521 Orthopedic  Surgery
กม 521 กุมารเวชศาสตร์ปฏิบัตกิารทางคลินิก 2 4 (1-9-2)
PD 521 Clerkship  in  Pediatrics  II
สน 521 สูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยาปฏิบัตกิารทางคลินิก  5 (2-9-4)
OG 521 Clerkship  in  Obstetrics 
วศฉ  501 เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ 1 (1-0-2)
EMS 501 Emergency  Medicinc

38  หน่วยกิต

หลักสูตรชั้นปีที ่5

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



หมวดวิชากลาง
พศก 581 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัต ิ2 1 (0-3-0)
MDG 581 Practice  Family  Medicine  II

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก

วฟ  511 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 1 (0-3-0)
RH 511 Rehabilitation  Medicine

วิชาเลือกเสรี 4  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 42  หน่วยกิต

พศก 525 ประสบการณ์ทางคลินิก 1 2 (1-3-0)
MDG 525 Clinical Experience  Elective  Module I

สามารถเลือกเรียนเลือกรายวิชาใดๆ ทีเ่ปิดสอนในคณะแพทยศาสตร์ มศว

หมายเหต ุ  เลือกเรียนรายวิชา ณ สถาบันตา่งๆ นอกคณะ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดงัตอ่ไปน้ี



กลุม่

CM 501 พศก 581

1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์

10 -16 25 ก.ย.60 -

ก.ค.60 1 ต.ค.60

CM 501 พศก 581 วฟ 521

1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์

11-17 13-19 26 ก.พ.61-

ก.ย.60 พ.ย.60  4 ม.ีค.61

วฟ 521 CM 501 พศก 581

1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์

19 ม.ิย.60- 2-8 29 ม.ค.61- 

25 ม.ิย.60 ต.ค.60 4 ก.พ.61

วฟ 521 CM 501 Elective

1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

21-27 4-10 26 ม.ีค.61- 

 ส.ค.60  ธ.ค.60 8 เม.ย.61

Elective CM 501

2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

10 - 23 26 ม.ีค.61- 

ก.ค.60 8 เม.ย.61

  หมายเหตุ               วันสถาปนาคณะแพทยศาสตรค์รบรอบ 32 ปี วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 (ประชุมวิชาการประจ าปี 2560)
วันไหว้ครวูันพฤหัสบดีที่  7  กันยายน  2560

สอบข้ันตอนที่ 2 ครั้งที่ 2 วันอาทิตยท์ี่ 26 พฤศจิกายน 2560

Elective

3 ธ.ค.60

กุมารเวชศาสตร์ วฟ 521

งานพิธพีระราชทานปรญิญาบัตร ปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 27 ธนัวาคม 2560

สอบรวบยอด (MEQ วันที่ 9 เมษายน 2561  และ MCQวันที่ 10  เมษายน 2561)
สอบ National License partt II วันที่ 22 เมษายน 2561

เรยีน เวชศาสตรฉุ์กเฉิน (บรรยาย) วันที่ 11-12 เมษายน 2561 และวันที่ 23-29 เมษายน 2561

5 ก.พ.61-18 ม.ีค.61 19-25 

ก.ค.60 14 ม.ค.61 ม.ีค.61

23 ต.ค.60-26 พ.ย.60 

1 สัปดาห์

29 พ.ค.60-9 ก.ค.60 24-30 31  ก.ค.60-1 ต.ค.60 2-22 ต.ค.60 4-24 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60-

1 สัปดาห์

27 พ.ย.60- 15 ม.ค.61-4 ก.พ.61

อายุรศาสตร์ CM 501

6 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 9 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 6 สัปดาห์
5

ศัลยศาสตร์ พศก 581 วิสัญญีวิทยาและสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา ออร์โธปิดิกส์

5 ก.พ.61-18 ม.ีค.61 19-25 

20 ส.ค.60 12 พ.ย.60  ธ.ค.60 ม.ีค.61

6 สัปดาห์ 1 สัปดาห์

29 พ.ค.60-30 ก.ค.60 31 ก.ค.60- 28 ส.ค.60-1 ต.ค.60 2-22 ต.ค.60 23 ต.ค.60- 13 พ.ย.60-3 ธ.ค.60 11-24 25 ธ.ค.60 - 4 ก.พ.61

ศัลยศาสตร์ พศก 581

9 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 6 สัปดาห์
4

วิสัญญีวิทยาและสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ นิติเวช จักษุ โสต CM 511 อายุรศาสตร์

15 ก.พ.61- 8 เม.ย.61

18 ม.ิย.60 20 ส.ค.60 10 ก.ย.60 ต.ค.60 ม.ค.61

9 สัปดาห์

29 พ.ค.60- 26 ม.ิย.60-30 ก.ค.60 31 ก.ค.60 21 ส.ค.60 - 11 ก.ย.60 -1 ต.ค.60 9-22 23 ต.ค.60-3 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60-14 ม.ค.61 15-28 

วิสัญญีวิทยาและสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา

3 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
3

ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ นิติเวช จักษุ โสต CM 511 อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์

3 ธ.ค.60

 2 ต.ค.60-12 พ.ย.60 20 พ.ย.60-29 พ.ค.60- 19 ม.ิย.60- 10  ก.ค.60-30 ก.ค.60 31 ก.ค.60-10 ก.ย.60

3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

ศัลยศาสตร์

6 สัปดาห์

วิสัญญีวิทยาและสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์

4 ธ.ค.60- 4 ก.พ.61 5-25 ก.พ.61- 5 ม.ีค.61-8 เม.ย.61

3 สัปดาห์ 5 สัปดาห์
2

นิติเวช จักษุ โสต อายุรศาสตร์ CM 511

18 ม.ิย.60 9 ก.ค.60 1 ต.ค.60

18 ก.ย.60-

ธ.ค.60 25 กพ.61 ก.ค.60 ก.ย.60  4 ก.พ.61 8 เม.ย.61

26 ก.พ.61-18 ม.ีค.6111-24 4-24

6 สัปดาห์

2 ต.ค.60- 3 ธ.ค.60 5 ก.พ.61-29 ม.ค.61-

2 สัปดาห์

 29 พ.ค.60-9 ก.ค. 60 17 -30

3 สัปดาห์3 สัปดาห์

โสตนิติเวชกุมารเวชศาสตร์

25 ธ.ค.60-28 ม.ค.61 19 ม.ีค.61-

1 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์5 สัปดาห์6 สัปดาห์

31 ก.ค.60-10 ก.ย.60

9 สัปดาห์ 9 สัปดาห์ 9 สัปดาห์
วิสัญญีวิทยาและสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยาCM 511 ศัลยศาสตร์

                                                                                                                                                                                                       ข้อมลู  ณ วันที่  1 พฤษภาคม 2560

 ตารางการจัดการเรยีนการสอน นิสิตแพทยช้ั์นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง Convention อาคารคณะแพทยศาสตร ์มศว องครกัษ์

29 พ.ค.60-30 ก.ค.60 31 ก.ค.60-1 ต.ค.60

ออร์โธปิดิกส์Elective
9 สัปดาห์ 9 สัปดาห์

จักษุ

2 ต.ค.60-3 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60-4 ก.พ.61 5 ก.พ.61-8 เม.ย.61

1

9 สัปดาห์2 สัปดาห์

9 สัปดาห์

วฟ 521อายุรศาสตร์

2 สัปดาห์

Elective

นิติเวช จักษุ

5 สัปดาห์

โสต



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ
1 53107010079 นางสาว ภัทรพรรณ สุวรรณชาติ
2 55107010031 นาย จิรภาส อารีรัตน์
3 55107010153 นาย สรวิศ พิริยะสมบัติ
4 56107010003 นางสาว โชติกา พูลสุขศิริ
5 56107010007 นางสาว ณิชารีย์ ธรรมศิริทรัพย์
6 56107010019 นาย กษิดิศ พัฒนาพลกรสกุล
7 56107010020 นางสาว กัญชรส ภูแสวงศักด์ิกุล
8 56107010024 นางสาว กาญจน์วรา ธัญญะวัน
9 56107010027 นาย ไกรวิชญ์ ซ่ือสัตย์สกุล
10 56107010029 นางสาว คณนาถ ศุภนิมิตกุล
11 56107010035 นางสาว จิตรวี ฉัตรทอง
12 56107010042 นางสาว ชญานิศ คุ้มทอง
13 56107010047 นาย ชวิน กฤษณาสกุล
14 56107010048 นาย ชัยยุทธ์ พุทธิยิ่งยงกุล
15 56107010049 นางสาว ชาลิสา ธนะปุระ 
16 56107010050 นางสาว ชาลิสา ว่องเจริญ
17 56107010068 นาย ธชต กังวานธีรวัฒน์
18 56107010071 นาย ธนพัฒน์ สืบสันติวงศ์
19 56107010072 นาย ธนภัทร เลาหศักด์ิถาวร
20 56107010077 นาย ธเนศ สายลือนาม
21 56107010080 นางสาว ธัชชญา คันธจันทร์
22 56107010088 นาย ธีรินทร์ จรูญรัตนสกุล
23 56107010093 นางสาว นภัทร แก้วนุกูลทร
24 56107010108 นางสาว ปรียาพร อินทร์เคน
25 56107010116 นาย พงศกร ศรีไพศาลนนท์
26 56107010119 นางสาว พชรพร กาญจนกังวาฬกุล
27 56107010128 นาย พิสุทธิ ์ มานะกิตติกิจ
28 56107010130 นาย พีรณัฐ ศิริลักษณมานนท์
29 56107010140 นางสาว ภัสสร อมัติรัตน์
30 56107010148 นาย รชฏ บุญโทแสง
31 56107010151 นาย รักษิต กันไพเราะ
32 56107010152 นาย รัฐพงศ์ เลิศวิจิตรศิลป์
33 56107010158 นาย วรพัชร์ พุม่ประสานเพชร์

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
กลุม่ 1

ชื่อ-สกุล



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
กลุม่ 1

ชื่อ-สกุล
34 56107010168 นางสาว วีรยา ณัฐวุฒิ
35 56107010178 นางสาว สรัลชนา ดิษกร
36 56107010187 นาย อธิศักด์ิ ธรรมเสมา 
37 56107010189 นางสาว อริศรา ศิริรณรงค์
38 56107010196 นางสาว อัมพร มิตรประสิทธิ์
39 56107010199 นาย อุกฤษฐ์ ธาวนพงษ์
40 56107010043 นาย ชนาธิป เนติศุภลักษณ์
41 52107010095 นางสาว วรางคณา หมั่นผจง
42 56107010136 นางสาว เพ็ญศิริ ศิริพานิชย์

ชาย 21 คน
หญิง 21 คน
รวม 42 คน



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ
1 56107010001 นาย กันต์ธรรม หงษ์ดุสิต
2 56107010010 นาย วศิน บุญนิจสิน
3 56107010017 นาย กวินทร์ วงศ์นพรัตน์เลิศ
4 56107010026 นาย กิติภัทร ปวีณอภิชาต
5 56107010031 นาย จรูญ ประมวลโกศลยุต
6 56107010039 นางสาว จิรัศยา ด่านก้าวหน้า
7 56107010051 นางสาว ญาณินท์ ศรีรัศมี
8 56107010052 นาย ณัฏฐกฤษฏิ ์ สินตระกูลชัย
9 56107010054 นางสาว ณัฐชา เลิศอิทธิพร
10 56107010056 นาย ณัฐนันท์ จ ารูญสวัสด์ิ
11 56107010063 นางสาว ณิชากร กุศลมโนมัย
12 56107010073 นาย ธนภูมิ วิทูรธนไพบูลย์
13 56107010076 นาย ธนาตย์ ล้ีวิทยา
14 56107010083 นางสาว ธันยพร บุญพะเนียด
15 56107010084 นาย ธีธัช พืน้งาม
16 56107010086 นาย ธีรวัฒน์ อนันต์สิริเกษม
17 56107010099 นางสาว นาภัส แจ่มถาวร
18 56107010117 นางสาว พงศ์นฤน วิศลดิลกพันธ์
19 56107010121 นาย พรสิทธิ ์ พันธุพ์านิช
20 56107010122 นางสาว พริม พฤฒานุกิจ
21 56107010125 นางสาว พัฒน์นรี จันทร์รุ่งมณีกุล
22 56107010127 นางสาว พิมพ์ดาว อิ่มวิทยา
23 56107010132 นาย พีรวุฒิ มังคโลปกรณ์
24 56107010134 นางสาว เพชรน้ าหนึ่ง เรืองบุรพา
25 56107010142 นางสาว ภารณี ตราชูธรรมเจริญ
26 56107010144 นางสาว ภูฟ้า วงศ์คงคาเทพ
27 56107010154 นางสาว ลลิตพันธุ ์ ศรีมณีศิริ
28 56107010155 นางสาว วทันยา รุ่งธีรวัฒนานนท์
29 56107010156 นาย วรเชฐ ไชยสุริยะศิริ
30 56107010164 นาย วราชัย จงจิระศิริ
31 56107010166 นาย วิชยุตม์ เพศยนาวิน
32 56107010172 นางสาว ศวิตา ประณุทนรพาล

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
กลุม่ 2

ชื่อ-สกุล



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
กลุม่ 2

ชื่อ-สกุล

33 56107010176 นาย ศุภณัฏฐ์ สรรพกิจ

34 56107010191 นางสาว อเล็กซานดรา คาเดท
35 56107010193 นางสาว อัจฉราวดี มหัตนิรันดร์กุล
36 56107010174 นางสาว ศุภกานต์ หาญวัฒนาวุฒิ
37 56107010037 นาย จิรเมธ ดวงทวี
38 56107010114 นาย ปุณณวิช กิจสาลี

39 56107010075 นาย ธนสิทธิ์ ถวิลเติมทรัพย์
40 56107010167 นาย วิธวินท์ ศรีมาศ

ชาย 21 คน
หญิง 19 คน
รวม 40 คน



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ
1 55107010115 นางสาวภัทราพร ศิริพันธ์
2 56107010008 นางสาว นรมน จาตุรวิทย
3 56107010009 นางสาว ลักษิกา พุทธาธร
4 56107010015 นาย กรวิชญ์ สมทัศน์
5 56107010016 นาย กวินท์ รัชตะทรัพย์
6 56107010025 นาย กิตติพศ กมลกุลาจารย์
7 56107010062 นางสาว ณิชา สุกิตติวราพันธุ์
8 56107010067 นาย ทรงพล ประสิทธิม์ีบุญ
9 56107010069 นาย ธนดล องค์วิลาวัณน์
10 56107010074 นาย ธนวัต อนุกาญจนวีระ
11 56107010078 นาย ธรรมปพน ชัยศุจยากร
12 56107010079 นาย ธราธร มะละค า
13 56107010082 นางสาว ธันยนันท์ นิทัศน์กิตติ
14 56107010089 นาย นครินทร์ วงษ์ถนอม
15 56107010092 นาย นพรัตน์ สกลสนธิเศรษฐ์
16 56107010096 นางสาว นราภรณ์ แต้ไมตรี
17 56107010097 นางสาว นัฐพร โรจน์ชนะทอง
18 56107010098 นางสาว นันท์นภัส กวินพฤกษ์
19 56107010104 นางสาว ปภาวรินท์ พนาเกษม 
20 56107010107 นาย ปรัชญา เอกดุษฎี
21 56107010111 นางสาว ปวีณา บุญยะศิลป์
22 56107010118 นาย พชร เจนธนากุล
23 56107010124 นางสาว พัชราภา วัฒนวินิจฉัย
24 56107010129 นาย พิสุทธิ ์ รัตนธรรมมา
25 56107010133 นางสาว พุทธิดา โตวิรัตน์
26 56107010146 นางสาว โมนิค สันธนพิพัฒน์กุล
27 56107010147 นาย ยศกร อนุกูลการกุศล
28 56107010149 นาย รณกฤต อุดมพาณิชย์
29 56107010150 นางสาว รวมพร แก้ววิชิต
30 56107010159 นาย วรรณรักษ์ วงศ์จิรสกุล
31 56107010161 นางสาว วรรณิภา เฉิน
32 56107010163 นาย วรวิทย์ กกฝ้าย
33 56107010165 นางสาว วาสินี เลขยานนท์

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
กลุม่ 3

ชื่อ-สกุล



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
กลุม่ 3

ชื่อ-สกุล
34 56107010169 นาย วีระภัทร วัฒนาสัจจา
35 56107010175 นาย ศุภกิจ สิริกิจขจร
36 56107010177 นาย สรวิศ วงศ์อนวัช
37 56107010179 นางสาว สิริศา โพธิจินดากุล
38 56107010183 นางสาว สุรางคนา บุญประสิทธิ ์
39 56107010188 นางสาว อมาดา มีชัยเจริญยิ่ง

ชาย 20 คน
หญิง 19 คน
รวม 39 คน



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ
1 56107010004 นางสาว ญาณิศา อากาศวิภาต
2 56107010013 นาย อาณกร เปรมศิร
3 56107010014 นางสาว กนกพร พงศ์วิรัตน์
4 56107010022 นางสาว กัณฐ์มณี วิรัตกพันธ์
5 56107010023 นาย กันตภพ ปัทมสิริกุล
6 56107010033 นางสาว จิดาภา เณรทอง
7 56107010034 นางสาว จิตติ หิรัญภูมิ
8 56107010038 นาย จิรัฏฐ์ วณิชานุกุลยกิจ
9 56107010045 นาย ชยพล ยอดมานะพงศ์ 
10 56107010046 นางสาว ชยานันท์ ปุริวัฒน์
11 56107010053 นางสาว ณัฐชา โสวัฒนางกูร 
12 56107010055 นางสาว ณัฐนรี เรืองปราชญ์
13 56107010059 นาย ณัฐสิทธิ ์ จิวากานนท์
14 56107010061 นางสาว ณิชา สวัสดิชัย
15 56107010064 นางสาว ดวงกมล วันมี
16 56107010081 นางสาว ธัญชนก จุลมนต์
17 56107010085 นางสาว ธีรยา ปิยจารวงษ์
18 56107010087 นางสาว ธีราภรณ์ บูรณบุรีวาสน์
19 56107010090 นาย นปิยะ อังคาร
20 56107010091 นาย นพณัฐ ศรีวงค์พานิช
21 56107010095 นาย นรวิชญ์ วรสวาสด์ิ
22 56107010103 นาย ปธานธัช เจริญชัยพงศ์ 
23 56107010106 นาย ปรมัตถ์ กัลยาวุฒิพงศ์
24 56107010110 นาย ปวริศ ศิริโกมล
25 56107010115 นาย เปรม กมลอ านวยกิจ
26 56107010135 นางสาว เพชรลดา กุลวัชรีพร
27 56107010137 นาย ภรัณยู ทักษะเตชาวุฒิ
28 56107010145 นางสาว มัลลิกา ต้ังจิตเสถียรกุล
29 56107010153 นาย รัตนภูมิ ส่งเสริมสวัสด์ิ
30 56107010162 นาย วรวิชญ์ วัฒนกิจศิริ
31 56107010180 นางสาว สุกัญญา เสรีรัตน์
32 56107010182 นาย สุรดิษ ลาภกิจถาวร

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

กลุม่ 4
ชื่อ-สกุล



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

กลุม่ 4
ชื่อ-สกุล

33 56107010190 นางสาว อริสา นาคะยืนยงสุข
34 56107010195 นาย อัททา เทียมสอาด
35 56107010197 นาย อิธธิ ตัมพานุวัตร
36 56107010198 นางสาว อิสราภรณ์ เพียรธรรม

ชาย 19 คน
หญิง 17 คน
รวม 36 คน



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ
1 54107010087 นาย ปริเยศ เทียมศรี
2 56107010002 นาย เจตณัฐ จันทราพิทักษ์
3 56107010005 นางสาว ฐิติทิพย์ รุจิรอาภรณ์
4 56107010006 นางสาว ณภัทร นิตยพันธ์
5 56107010018 นาย กษม วังอนุสรณ์
6 56107010021 นางสาว กัญญาพัชร นันทะจุราโภ
7 56107010028 นาย ขจรศักด์ิ ต้ังความเพียร
8 56107010030 นางสาว คุลิกา ฟังปัญญาโรจน์
9 56107010032 นาย จักรพงศ์ วงศ์แสงนาค
10 56107010036 นาย จิรกิตต์ิ เอกอนันต์กุล
11 56107010040 นางสาว จุฑาทิพย์ นัยสงวนศรี
12 56107010041 นางสาว ชญานิศ ขจรโรจนรักษ์
13 56107010044 นาย ชนิทธิ ติวิธมไหศูรย์ 
14 56107010060 นางสาว ณิชกานต์ วงศ์พัฒนเลิศ
15 56107010065 นาย ถิรวุฒิ แสงตุ่น
16 56107010070 นางสาว ธนพร ฉัตรศรีสัมฤทธิ์
17 56107010101 นาย บัณฑิต ฉิมอ าพันธ์
18 56107010102 นางสาว บุณยาพร เพชรปานกัน
19 56107010105 นางสาว ปภาวี ถนอมธรรม
20 56107010109 นางสาว ปรียาภรณ์ ฉัตรธนาวารี 
21 56107010112 นางสาว ปิยะธิดา โตพึง่พงศ์
22 56107010113 นางสาว ปีย์รณา นาคแดง
23 56107010120 นาย พณพิพัฒน์ ประทานฤทธิ์
24 56107010123 นาย พลภัทร ก๋งเกิด
25 56107010126 นางสาว พิจาริน วงศ์สุวรรณากร
26 56107010131 นาย พีรภาส วีระเกียรติ
27 56107010138 นาย ภัทรพล ชุ่มมี
28 56107010139 นางสาว ภัศรา เชี่ยวประสิทธิ์
29 56107010143 นางสาว ภาวิตา ธรรมโสภิต
30 56107010157 นาย วรพล หัตถเวชไพบูลย์
31 56107010160 นาย วรรณรัตน์ เจียรนัยยืนยง
32 56107010171 นางสาว ศรัณยา รัตนพงศ์เลขา
33 56107010173 นาย ศิรสิทธิ ์ อินนาคกูล
34 56107010181 นาย สุเมธ เกษสาคร
35 56107010184 นางสาว สุริสาษ์ ไตรภพภูมิ
36 56107010185 นาย สุวินนท์ พฤกษ์วัฒนาชัย

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
กลุม่ 5 

ชื่อ-สกุล



ที่ รหัสประจ าตวั หมายเหตุ

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
กลุม่ 5 

ชื่อ-สกุล
37 56107010186 นางสาว เสาวลักษณ์ เอ็งอายุรกูล
38 56107010194 นางสาว อัญชิษฐา บุณยะมาน
39 56107010066 นาย ทยุต ธงทอง
40 55107010115 นางสาวภัทราพร ศิริพันธ์
41 55107010016 นางสาว กรรัชต์ คงสิทธิพันธ์
42 55107010144 นางสาว ศกลวรรณ โกศลกิติวงศ์
43 55107010176 นาย เอกลักษณ์ หวัง

ชาย 20 คน
หญิง 23 คน
รวม 43 คน



29 พ.ค.-9 ก.ค. 60 31 ก.ค.-10 ก.ย. 60 30 ต.ค.-3 ธ.ค.60 25 ธ.ค.6-28 ม.ค.61 29 ม.ค.61-4 ก.พ. 61 26 ก.พ.-8 เม.ย.60

อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์

1 56107010003 นางสาว โชติกา พูลสุขศิริ ชลประทาน ชลประทาน

2 56107010007 นางสาว ณิชารีย์ ธรรมศิริทรัพย์ ชลประทาน ชลประทาน

3 56107010019 นาย กษิดิศ พัฒนาพลกรสกุล ชลประทาน ชลประทาน

4 56107010020 นางสาว กัญชรส ภูแสวงศักด์ิกุล ชลประทาน ชลประทาน

5 56107010024 นางสาว กาญจน์วรา ธัญญะวัน ชลประทาน ชลประทาน

6 56107010027 นาย ไกรวิชญ์ ซ่ือสัตย์สกุล ชลประทาน ชลประทาน

7 56107010029 นางสาว คณนาถ ศุภนิมิตกุล ชลประทาน ชลประทาน

8 56107010035 นางสาว จิตรวี ฉัตรทอง ชลประทาน ชลประทาน

9 56107010042 นางสาว ชญานิศ คุ้มทอง ชลประทาน ชลประทาน

10 56107010047 นาย ชวิน กฤษณาสกุล ชลประทาน ชลประทาน

11 56107010048 นาย ชัยยุทธ์ พุทธิยิ่งยงกุล ชลประทาน ชลประทาน

12 56107010049 นางสาว ชาลิสา ธนะปุระ ชลประทาน ชลประทาน

13 56107010050 นางสาว ชาลิสา ว่องเจริญ ชลประทาน ชลประทาน

14 56107010068 นาย ธชต กังวานธีรวัฒน์ ชลประทาน ชลประทาน

15 56107010071 นาย ธนพัฒน์ สืบสันติวงศ์ ชลประทาน ชลประทาน

16 56107010072 นาย ธนภัทร เลาหศักด์ิถาวร ชลประทาน ชลประทาน

17 56107010077 นาย ธเนศ สายลือนาม ชลประทาน ชลประทาน

18 56107010080 นางสาว ธัชชญา คันธจันทร์ ชลประทาน ชลประทาน

19 56107010088 นาย ธีรินทร์ จรูญรัตนสกุล ชลประทาน ชลประทาน

20 56107010093 นางสาว นภัทร แก้วนุกูลทร ชลประทาน ชลประทาน

21 56107010108 นางสาว ปรียาพร อินทร์เคน ชลประทาน ชลประทาน

22 56107010109 นางสาว ปรียาภรณ์ ฉัตรธนาวารี ชลประทาน ชลประทาน

23 56107010116 นาย พงศกร ศรีไพศาลนนท์ ชลประทาน ชลประทาน

24 56107010119 นางสาว พชรพร กาญจนกังวาฬกุล ชลประทาน ชลประทาน

กลุ่มนิสิตแพทยช้ั์นปีที ่5 ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม 1

ที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล



29 พ.ค.-9 ก.ค. 60 31 ก.ค.-10 ก.ย. 60 30 ต.ค.-3 ธ.ค.60 25 ธ.ค.6-28 ม.ค.61 29 ม.ค.61-4 ก.พ. 61 26 ก.พ.-8 เม.ย.60

อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์

กลุ่มนิสิตแพทยช้ั์นปีที ่5 ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม 1

ที่ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล

25 56107010128 นาย พิสุทธิ์ มานะกิตติกิจ ชลประทาน ชลประทาน

26 56107010130 นาย พีรณัฐ ศิริลักษณมานนท์ ชลประทาน ชลประทาน

27 56107010140 นางสาว ภัสสร อมัติรัตน์ ชลประทาน ชลประทาน

28 56107010148 นาย รชฏ บุญโทแสง ชลประทาน ชลประทาน

29 56107010151 นาย รักษิต กันไพเราะ ชลประทาน ชลประทาน

30 56107010152 นาย รัฐพงศ์ เลิศวิจิตรศิลป์ ชลประทาน ชลประทาน

31 56107010158 นาย วรพัชร์ พุ่มประสานเพชร์ ชลประทาน ชลประทาน

32 56107010168 นางสาว วีรยา ณัฐวุฒิ ชลประทาน ชลประทาน

33 56107010178 นางสาว สรัลชนา ดิษกร ชลประทาน ชลประทาน

34 56107010187 นาย อธิศักด์ิ ธรรมเสมา ชลประทาน ชลประทาน

35 56107010189 นางสาว อริศรา ศิริรณรงค์ ชลประทาน ชลประทาน

36 56107010196 นางสาว อัมพร มิตรประสิทธิ์ ชลประทาน ชลประทาน

37 56107010199 นาย อุกฤษฐ์ ธาวนพงษ์ ชลประทาน ชลประทาน

38 56107010043 นาย ชนาธิป เนติศุภลักษณ์ ชลประทาน ชลประทาน

39 53107010095 นางสาว วรางคณา หมั่นผจง ชลประทาน ชลประทาน

40 56107010136 นางสาว เพ็ญศิริ ศิริพานิชย์ ชลประทาน ชลประทาน

ชาย 19 คน

หญิง 21 คน

รวม 40 คน



19 ม.ิย. -30 ก.ค.59 31 ก.ค.-10 ก.ย. 60 2 ต.ค. -12 พ.ย. 60 1 ม.ค.-4 ก.พ.61 26 ก.พ.-4 ม.ีค.61 5 ม.ีค.-8 เม.ย.59

จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์

1 56107010001 นาย กันต์ธรรม หงษ์ดุสิต ชลประทาน ชลประทาน

2 56107010010 นาย วศิน บุญนิจสิน ชลประทาน ชลประทาน

3 56107010017 นาย กวินทร์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ชลประทาน ชลประทาน

4 56107010026 นาย กิติภัทร ปวีณอภิชาต ชลประทาน ชลประทาน

5 56107010031 นาย จรูญ ประมวลโกศลยุต ชลประทาน ชลประทาน

6 56107010039 นางสาว จิรัศยา ด่านก้าวหน้า ชลประทาน ชลประทาน

7 56107010051 นางสาว ญาณินท ์ ศรีรัศมี ชลประทาน ชลประทาน

8 56107010052 นาย ณัฏฐกฤษฏ์ิ สินตระกูลชัย ชลประทาน ชลประทาน

9 56107010054 นางสาว ณัฐชา เลิศอิทธิพร ชลประทาน ชลประทาน

10 56107010056 นาย ณัฐนันท ์ จ ารูญสวัสด์ิ ชลประทาน ชลประทาน

11 56107010063 นางสาว ณิชากร กุศลมโนมัย ชลประทาน ชลประทาน

12 56107010073 นาย ธนภูมิ วิทรูธนไพบูลย์ ชลประทาน ชลประทาน

13 56107010076 นาย ธนาตย์ ลี้วิทยา ชลประทาน ชลประทาน

14 56107010083 นางสาว ธันยพร บุญพะเนียด ชลประทาน ชลประทาน

15 56107010084 นาย ธีธัช พ้ืนงาม ชลประทาน ชลประทาน

16 56107010086 นาย ธีรวัฒน์ อนันต์สิริเกษม ชลประทาน ชลประทาน

17 56107010099 นางสาว นาภัส แจ่มถาวร ชลประทาน ชลประทาน

18 56107010117 นางสาว พงศ์นฤน วิศลดิลกพันธ์ ชลประทาน ชลประทาน

19 56107010121 นาย พรสิทธิ ์ พันธุพ์านิช ชลประทาน ชลประทาน

20 56107010122 นางสาว พริม พฤฒานุกิจ ชลประทาน ชลประทาน

21 56107010125 นางสาว พัฒน์นรี จันทร์รุง่มณีกุล ชลประทาน ชลประทาน

22 56107010127 นางสาว พิมพ์ดาว อ่ิมวิทยา ชลประทาน ชลประทาน

กลุ่มนิสิตแพทย์ช้ันปีที ่5 ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม 2

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล



19 ม.ิย. -30 ก.ค.59 31 ก.ค.-10 ก.ย. 60 2 ต.ค. -12 พ.ย. 60 1 ม.ค.-4 ก.พ.61 26 ก.พ.-4 ม.ีค.61 5 ม.ีค.-8 เม.ย.59

จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์

กลุ่มนิสิตแพทย์ช้ันปีที ่5 ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม 2

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล

23 56107010132 นาย พีรวุฒิ มังคโลปกรณ์ ชลประทาน ชลประทาน

24 56107010134 นางสาว เพชรน้ าหน่ึง เรืองบุรพา ชลประทาน ชลประทาน

25 56107010142 นางสาว ภารณี ตราชูธรรมเจริญ ชลประทาน ชลประทาน

26 56107010144 นางสาว ภูฟ้า วงศ์คงคาเทพ ชลประทาน ชลประทาน

27 56107010154 นางสาว ลลิตพันธุ ์ ศรีมณีศิริ ชลประทาน ชลประทาน

28 56107010155 นางสาว วทนัยา รุง่ธีรวัฒนานนท์ ชลประทาน ชลประทาน

29 56107010156 นาย วรเชฐ ไชยสุริยะศิริ ชลประทาน ชลประทาน

30 56107010164 นาย วราชัย จงจิระศิริ ชลประทาน ชลประทาน

31 56107010166 นาย วิชยุตม์ เพศยนาวิน ชลประทาน ชลประทาน

32 56107010172 นางสาว ศวิตา ประณุทนรพาล ชลประทาน ชลประทาน

33 56107010176 นาย ศุภณัฏฐ์ สรรพกิจ ชลประทาน ชลประทาน

34 56107010191 นางสาว อเล็กซานดรา คาเดท ชลประทาน ชลประทาน

35 56107010193 นางสาว อัจฉราวดี มหตันิรันดร์กุล ชลประทาน ชลประทาน

36 56107010174 นางสาว ศุภกานต์ หาญวัฒนาวุฒิ ชลประทาน ชลประทาน

37 56107010037 นาย จิรเมธ ดวงทวี ชลประทาน ชลประทาน

38 56107010114 นาย ปุณณวิช กิจสาลี ชลประทาน ชลประทาน

39 56107010075 นาย ธนสิทธิ์ ถวิลเติมทรัพย์

40 56107010167 นาย วิธวินท์ ศรีมาศ

ชาย 21 คน

หญิง 18 คน

รวม 39 คน



19 ม.ิย.-25 ม.ิย.60 26 ม.ิย.-30 ก.ค.60 21 ส.ค.-1 ต.ค. 60 23 ต.ค. -3 ธ.ค. 60 4 ธ.ค.60-14 ม.ค.61 5 ม.ีค.-8 เม.ย.60

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์)

1 56107010008 นางสาว นรมน จาตุรวิทย ชลประทาน ชลประทาน

2 56107010009 นางสาว ลักษิกา พุทธาธร ชลประทาน ชลประทาน

3 56107010015 นาย กรวิชญ์ สมทศัน์ ชลประทาน ชลประทาน

4 56107010016 นาย กวินท ์ รัชตะทรัพย์ ชลประทาน ชลประทาน

5 56107010025 นาย กิตติพศ กมลกุลาจารย์ ชลประทาน ชลประทาน

6 56107010062 นางสาว ณิชา สุกิตติวราพันธุ์ ชลประทาน ชลประทาน

7 56107010067 นาย ทรงพล ประสิทธิม์ีบุญ ชลประทาน ชลประทาน

8 56107010069 นาย ธนดล องค์วิลาวัณน์ ชลประทาน ชลประทาน

9 56107010074 นาย ธนวัต อนุกาญจนวีระ ชลประทาน ชลประทาน

10 56107010078 นาย ธรรมปพน ชัยศุจยากร ชลประทาน ชลประทาน

11 56107010079 นาย ธราธร มะละค า ชลประทาน ชลประทาน

12 56107010082 นางสาว ธันยนันท ์ นิทศัน์กิตติ ชลประทาน ชลประทาน

13 56107010089 นาย นครินทร์ วงษ์ถนอม ชลประทาน ชลประทาน

14 56107010092 นาย นพรัตน์ สกลสนธิเศรษฐ์ ชลประทาน ชลประทาน

15 56107010096 นางสาว นราภรณ์ แต้ไมตรี ชลประทาน ชลประทาน

16 56107010097 นางสาว นัฐพร โรจน์ชนะทอง ชลประทาน ชลประทาน

17 56107010098 นางสาว นันทน์ภัส กวินพฤกษ์ ชลประทาน ชลประทาน

18 56107010104 นางสาว ปภาวรินท์ พนาเกษม ชลประทาน ชลประทาน

19 56107010107 นาย ปรัชญา เอกดุษฎี ชลประทาน ชลประทาน

20 56107010111 นางสาว ปวีณา บุญยะศิลป์ ชลประทาน ชลประทาน

21 56107010118 นาย พชร เจนธนากุล ชลประทาน ชลประทาน

22 56107010124 นางสาว พัชราภา วัฒนวินิจฉัย ชลประทาน ชลประทาน

กลุ่มนิสิตแพทย์ช้ันปีที ่5 ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม 3

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล



19 ม.ิย.-25 ม.ิย.60 26 ม.ิย.-30 ก.ค.60 21 ส.ค.-1 ต.ค. 60 23 ต.ค. -3 ธ.ค. 60 4 ธ.ค.60-14 ม.ค.61 5 ม.ีค.-8 เม.ย.60

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์)

กลุ่มนิสิตแพทย์ช้ันปีที ่5 ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม 3

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล

23 56107010129 นาย พิสุทธิ ์ รัตนธรรมมา ชลประทาน ชลประทาน

24 56107010133 นางสาว พุทธิดา โตวิรัตน์ ชลประทาน ชลประทาน

25 56107010146 นางสาว โมนิค สันธนพิพัฒน์กุล ชลประทาน ชลประทาน

26 56107010147 นาย ยศกร อนุกูลการกุศล ชลประทาน ชลประทาน

27 56107010149 นาย รณกฤต อุดมพาณิชย์ ชลประทาน ชลประทาน

28 56107010150 นางสาว รวมพร แก้ววิชิต ชลประทาน ชลประทาน

29 56107010159 นาย วรรณรักษ์ วงศ์จิรสกุล ชลประทาน ชลประทาน

30 56107010161 นางสาว วรรณิภา เฉิน ชลประทาน ชลประทาน

31 56107010163 นาย วรวิทย์ กกฝ้าย ชลประทาน ชลประทาน

32 56107010165 นางสาว วาสินี เลขยานนท์ ชลประทาน ชลประทาน

33 56107010169 นาย วีระภัทร วัฒนาสัจจา ชลประทาน ชลประทาน

34 56107010175 นาย ศุภกิจ สิริกิจขจร ชลประทาน ชลประทาน

35 56107010177 นาย สรวิศ วงศ์อนวัช ชลประทาน ชลประทาน

36 56107010179 นางสาว สิริศา โพธิจินดากุล ชลประทาน ชลประทาน

37 56107010183 นางสาว สุรางคนา บุญประสิทธิ ์ ชลประทาน ชลประทาน

38 56107010188 นางสาว อมาดา มีชัยเจริญยิง่ ชลประทาน ชลประทาน

ชาย 20 คน

หญิง 18 คน

รวม 38 คน



26 ม.ิย.-30 ก.ค.60 21 ส.ค.-27 ส.ค.60 28 ส.ค.-1 ต.ค.60 23 ต.ค.-3 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60-5 ก.พ. 61 5 ก.พ. -18 ม.ีค.61

สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์)

1 56107010004 นางสาว ญาณิศา อากาศวิภาต ชลประทาน ชลประทาน

2 56107010013 นาย อาณกร เปรมศิร ชลประทาน ชลประทาน

3 56107010014 นางสาว กนกพร พงศ์วิรัตน์ ชลประทาน ชลประทาน

4 56107010022 นางสาว กัณฐ์มณี วิรัตกพันธ์ ชลประทาน ชลประทาน

5 56107010023 นาย กันตภพ ปัทมสิริกุล ชลประทาน ชลประทาน

6 56107010033 นางสาว จิดาภา เณรทอง ชลประทาน ชลประทาน

7 56107010034 นางสาว จิตติ หริัญภูมิ ชลประทาน ชลประทาน

8 56107010038 นาย จิรัฏฐ์ วณิชานุกุลยกิจ ชลประทาน ชลประทาน

9 56107010045 นาย ชยพล ยอดมานะพงศ์ ชลประทาน ชลประทาน

10 56107010046 นางสาว ชยานันท ์ ปุริวัฒน์ ชลประทาน ชลประทาน

11 56107010053 นางสาว ณัฐชา โสวัฒนางกูร ชลประทาน ชลประทาน

12 56107010055 นางสาว ณัฐนรี เรืองปราชญ์ ชลประทาน ชลประทาน

13 56107010059 นาย ณัฐสิทธิ ์ จิวากานนท์ ชลประทาน ชลประทาน

14 56107010061 นางสาว ณิชา สวัสดิชัย ชลประทาน ชลประทาน

15 56107010064 นางสาว ดวงกมล วันมี ชลประทาน ชลประทาน

16 56107010081 นางสาว ธัญชนก จุลมนต์ ชลประทาน ชลประทาน

17 56107010085 นางสาว ธีรยา ปิยจารวงษ์ ชลประทาน ชลประทาน

18 56107010087 นางสาว ธีราภรณ์ บูรณบุรีวาสน์ ชลประทาน ชลประทาน

19 56107010090 นาย นปิยะ อังคาร ชลประทาน ชลประทาน

20 56107010091 นาย นพณัฐ ศรีวงค์พานิช ชลประทาน ชลประทาน

21 56107010095 นาย นรวิชญ์ วรสวาสด์ิ ชลประทาน ชลประทาน

22 56107010103 นาย ปธานธัช เจริญชัยพงศ์ ชลประทาน ชลประทาน

กลุ่มนิสิตแพทย์ช้ันปีที ่5 ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม 4

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล



26 ม.ิย.-30 ก.ค.60 21 ส.ค.-27 ส.ค.60 28 ส.ค.-1 ต.ค.60 23 ต.ค.-3 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60-5 ก.พ. 61 5 ก.พ. -18 ม.ีค.61

สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์)

กลุ่มนิสิตแพทย์ช้ันปีที ่5 ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม 4

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล

23 56107010106 นาย ปรมัตถ์ กัลยาวุฒิพงศ์ ชลประทาน ชลประทาน

24 56107010110 นาย ปวริศ ศิริโกมล ชลประทาน ชลประทาน

25 56107010115 นาย เปรม กมลอ านวยกิจ ชลประทาน ชลประทาน

26 56107010135 นางสาว เพชรลดา กุลวัชรีพร ชลประทาน ชลประทาน

27 56107010137 นาย ภรัณยู ทกัษะเตชาวุฒิ ชลประทาน ชลประทาน

28 56107010145 นางสาว มัลลิกา ต้ังจิตเสถียรกุล ชลประทาน ชลประทาน

29 56107010153 นาย รัตนภูมิ ส่งเสริมสวัสด์ิ ชลประทาน ชลประทาน

30 56107010162 นาย วรวิชญ์ วัฒนกิจศิริ ชลประทาน ชลประทาน

31 56107010180 นางสาว สุกัญญา เสรีรัตน์ ชลประทาน ชลประทาน

32 56107010182 นาย สุรดิษ ลาภกิจถาวร ชลประทาน ชลประทาน

33 56107010190 นางสาว อริสา นาคะยืนยงสุข ชลประทาน ชลประทาน

34 56107010195 นาย อัททา เทยีมสอาด ชลประทาน ชลประทาน

35 56107010197 นาย อิธธิ ตัมพานุวัตร ชลประทาน ชลประทาน

36 56107010198 นางสาว อิสราภรณ์ เพียรธรรม ชลประทาน ชลประทาน

ชาย 18 คน

หญิง 18 คน

รวม 36 คน



29 พ.ค.-9 ก.ค.60 28 ส.ค.-1 ต.ค.60 23 ต.ค.-26 พ.ย.60 27 พ.ย.-3 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60-4 ก.พ.61 5 ก.พ.-18 ม.ีค.61

ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์)

1 54107010087 นาย ปริเยศ เทยีมศรี ชลประทาน ชลประทาน

2 56107010002 นาย เจตณัฐ จันทราพิทกัษ์ ชลประทาน ชลประทาน

3 56107010005 นางสาว ฐิติทพิย์ รุจิรอาภรณ์ ชลประทาน ชลประทาน

4 56107010006 นางสาว ณภัทร นิตยพันธ์ ชลประทาน ชลประทาน

5 56107010018 นาย กษม วังอนุสรณ์ ชลประทาน ชลประทาน

6 56107010021 นางสาว กัญญาพัชร นันทะจุราโภ ชลประทาน ชลประทาน

7 56107010028 นาย ขจรศักด์ิ ต้ังความเพียร ชลประทาน ชลประทาน

8 56107010030 นางสาว คุลิกา ฟังปัญญาโรจน์ ชลประทาน ชลประทาน

9 56107010032 นาย จักรพงศ์ วงศ์แสงนาค ชลประทาน ชลประทาน

10 56107010036 นาย จิรกิตต์ิ เอกอนันต์กุล ชลประทาน ชลประทาน

11 56107010040 นางสาว จุฑาทพิย์ นัยสงวนศรี ชลประทาน ชลประทาน

12 56107010041 นางสาว ชญานิศ ขจรโรจนรักษ์ ชลประทาน ชลประทาน

13 56107010044 นาย ชนิทธิ ติวิธมไหศูรย์ ชลประทาน ชลประทาน

14 56107010060 นางสาว ณิชกานต์ วงศ์พัฒนเลิศ ชลประทาน ชลประทาน

15 56107010065 นาย ถิรวุฒิ แสงตุ่น ชลประทาน ชลประทาน

16 56107010070 นางสาว ธนพร ฉัตรศรีสัมฤทธิ์ ชลประทาน ชลประทาน

17 56107010101 นาย บัณฑิต ฉิมอ าพันธ์ ชลประทาน ชลประทาน

18 56107010102 นางสาว บุณยาพร เพชรปานกัน ชลประทาน ชลประทาน

19 56107010105 นางสาว ปภาวี ถนอมธรรม ชลประทาน ชลประทาน

20 56107010109 นางสาว ปรียาภรณ์ ฉัตรธนาวารี ชลประทาน ชลประทาน

21 56107010112 นางสาว ปิยะธิดา โตพ่ึงพงศ์ ชลประทาน ชลประทาน

22 56107010113 นางสาว ปีย์รณา นาคแดง ชลประทาน ชลประทาน

กลุ่มนิสิตแพทย์ช้ันปีที ่5 ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม 5

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล



29 พ.ค.-9 ก.ค.60 28 ส.ค.-1 ต.ค.60 23 ต.ค.-26 พ.ย.60 27 พ.ย.-3 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60-4 ก.พ.61 5 ก.พ.-18 ม.ีค.61

ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์)

กลุ่มนิสิตแพทย์ช้ันปีที ่5 ปีการศึกษา 2560

กลุ่ม 5

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล

23 56107010120 นาย พณพิพัฒน์ ประทานฤทธิ์ ชลประทาน ชลประทาน

24 56107010123 นาย พลภัทร ก๋งเกิด ชลประทาน ชลประทาน

25 56107010126 นางสาว พิจาริน วงศ์สุวรรณากร ชลประทาน ชลประทาน

26 56107010131 นาย พีรภาส วีระเกียรติ ชลประทาน ชลประทาน

27 56107010138 นาย ภัทรพล ชุ่มมี ชลประทาน ชลประทาน

28 56107010139 นางสาว ภัศรา เช่ียวประสิทธิ์ ชลประทาน ชลประทาน

29 56107010143 นางสาว ภาวิตา ธรรมโสภิต ชลประทาน ชลประทาน

30 56107010157 นาย วรพล หตัถเวชไพบูลย์ ชลประทาน ชลประทาน

31 56107010160 นาย วรรณรัตน์ เจียรนัยยืนยง ชลประทาน ชลประทาน

32 56107010171 นางสาว ศรัณยา รัตนพงศ์เลขา ชลประทาน ชลประทาน

33 56107010173 นาย ศิรสิทธิ ์ อินนาคกูล ชลประทาน ชลประทาน

34 56107010181 นาย สุเมธ เกษสาคร ชลประทาน ชลประทาน

35 56107010184 นางสาว สุริสาษ์ ไตรภพภูมิ ชลประทาน ชลประทาน

36 56107010185 นาย สุวินนท ์ พฤกษ์วัฒนาชัย ชลประทาน ชลประทาน

37 56107010186 นางสาว เสาวลักษณ์ เอ็งอายุรกูล ชลประทาน ชลประทาน

38 56107010194 นางสาว อัญชิษฐา บุณยะมาน ชลประทาน ชลประทาน

39 56107010066 นาย ทยุต ธงทอง ชลประทาน ชลประทาน

ชาย 19 คน

หญิง 20 คน

รวม 39 คน



56107010003 56107010007 56107010019 56107010020
นางสาวโชติกา  พูลสุขศิริ นางสาวณิชารีย์  ธรรมศิริทรัพย์ นายกษดิิศ  พัฒนาพลกรสกลุ นางสาวกัญชรส  ภูแสวงศักด์ิกุล

56107010024 56107010027 56107010029 56107010035
นางสาวกาญจนว์รา  ธัญญะวัน นายไกรวิชญ์  ซ่ือสัตย์สกลุ นางสาวคณนาถ  ศุภนมิติกลุ นางสาวจิตรวี  ฉัตรทอง

56107010042 56107010047 56107010048 56107010049
นางสาวชญานิศ   คุ้มทอง นายชวิน    กฤษณาสกลุ นายชัยยทุธ์  พุทธิยิ่งยงกลุ นางสาวชาลิสา    ธนะปุระ

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560
กลุม่ที่ 1 



รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560
กลุม่ที่ 1 

56107010050 56107010068 56107010071 56107010072
นางสาวชาลิสา  ว่องเจริญ นายธชต  กงัวานธีรวัฒน์ นายธนพัฒน ์  สืบสันติวงศ์ นายธนภทัร  เลาหศักด์ิถาวร

56107010077 56107010080 56107010088 56107010093
นายธเนศ  สายลือนาม นางสาวธัชชญา  คันธจันทร์ นายธีรินทร์  จรูญรัตนสกลุ นางสาวนภทัร  แกว้นกุลูทร

56107010108 56107010199 56107010116 56107010119
นางสาวปรียาพร  อนิทร์เคน นายอกุฤษฐ์   ธาวนพงษ์ นายพงศกร   ศรีไพศาลนนท์ นางสาวพชรพร  กาญนกงัวาฬกลุ



รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560
กลุม่ที่ 1 

56107010128 56107010130 56107010140 56107010148
นายพิสุทธิ์  มานะกติติกจิ นายพีรณัฐ   ศิริลักษณมานนท์ นางสาวภสัสร   อมติัรัตน์ นายรชฏ   บญุโทแสง

56107010151 56107010152 56107010158 56107010168
นายรักษติ   กนัไพเราะ นายรัฐพงศ์   เลิศวิจิตรศิลป์ นายวรพัชร์   พุม่ประสานเพชร์ นางสาววีรยา  ณัฐวุฒิ

56107010178 56107010187 56107010189 56107010196
นางสาวสรัลชนา   ดิษกร นายอธิศักด์ิ   ธรรมเสมา นางสาวอริศรา  ศิริรณรงค์ นางสาวอมัพร   มติรประสิทธิ์



รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560
กลุม่ที่ 1 

52107010092 56107010043 56107010136 53107010079
นางสาววรางคณา  หมัน่ผจง นายชนาธิป  เนติศุภลักษณ์ นางสาวเพ็ญสิริ  ศิริพานิชย์ นส.ภัทรพรรณ สุวรรณชาติ

55107010153 55107010031

นายสรวิศ  พิริยะสมบัติ นายจริภาส  อารีรีตน์



56107010001 56107010010 56107010017 56107010026
นายกันต์ธรรม  หงษ์ดุสิต นายวศิน  บุญนิจสิน นายกวินทร์  วงศ์นพรัตน์เลิศ นายกิติภัทร  ปวีณอภิชาต

56107010031 56107010039 56107010051 56107010052
นายจรูญ  ประมวลโกศลยุต นางสาวจิรัศยา  ด่านก้าวหน้า นางสาวญาณินท์  ศรีรัศมี นายณัฏฐกฤษฏิ์  สินตระกูลชัย

56107010054 56107010056 56107010063 56107010073
นางสาวณัฐชา  เลิศอิทธิพร นายณัฐนันท ์ จ ารูญสวัสด์ิ นางสาวณิชากร  กศุลมโนมยั นายธนภมูิ  วิทรูธนไพบลูย์

56107010076 56107010083 56107010084 56107010086
นายธนาตย์  ล้ีวิทยา นางสาวธันยพร  บุญพะเนียด นายธีธัช  พื้นงาม นายธีรวัฒน์  อนันต์สิริเกษม

รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปทีี ่5  ปกีารศึกษา  2560
กลุ่มที ่2 



รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปทีี ่5  ปกีารศึกษา  2560
กลุ่มที ่2 

56107010099 56107010117 56107010121 56107010122
นางสาวนาภัส  แจ่มถาวร นางสาวพงศ์นฤน  วศิลดิลกพันธ์ นายพรสิทธิ์  พันธุ์พานิช นางสาวพริม  พฤฒานุกิจ

56107010125 56107010127 56107010132 56107010134
นางสาวพัฒน์นรี  จนัทร์รุ่งมณีกุล นางสาวพิมพ์ดาว  อิ่มวิทยา นายพีรวุฒิ  มังคโลปกรณ์ นางสาวเพชรน้ าหนึ่ง  เรืองบุรพา

56107010142 56107010144 56107010154 56107010155
นางสาวภารณี  ตราชูธรรมเจริญ นางสาวภูฟ้า  วงศ์คงคาเทพ นางสาวลลิตพันธุ์  ศรีมณีศิริ นางสาววทันยา  รุ่งธรีวฒันานนท์

56107010156 56107010164 56107010166 56107010172
นายวรเชฐ  ไชยสุริยะศิริ นายวราชัย  จงจิระศิริ นายวิชยุตม์  เพศยนาวิน นางสาวศวติา  ประณุทนรพาล



รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปทีี ่5  ปกีารศึกษา  2560
กลุ่มที ่2 

56107010174 56107010176 56107010191 56107010193
นางสาวศุภกานต์  หาญวฒันาวฒิุ นายศุภณัฏฐ์  สรรพกิจ นางสาวอเล็กซานดรา  คาเดท นางสาวอัจฉราวดี  มหตันิรันดร์กุล

56107010037 56107010114 56107010075 56107010167

นายจิรเมธ  ดวงทวี นายปุณณวิช  กิจสาลี นายธนสิทธิ์  ถวิลเติมทรัพย์ นายวธิวนิท์  ศรีมาศ



56107010008 56107010009 56107010015 56107010016
นางสาวนรมน  จาตุรวิทย นางสาวลักษกิา  พุทธาธร นายกรวิชญ์  สมทัศน์ นายกวินท์  รัชตะทรัพย์

56107010025 56107010062 56107010067 56107010069
นายกติติพศ  กมลกลุาจารย์ นางสาวณิชา  สุกติติวราพันธุ์ นายทรงพล  ประสิทธิ์มบีญุ นายธนดล  องค์วิลาวัณน์

56107010074 56107010078 56107010079 56107010082
นายธนวัต  อนกุาญจนวีระ นายธรรมปพน  ชัยศุจยากร นายธราธร  มะละค า นางสาวธันยนนัท์  นทิัศนก์ติติ

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560
กลุม่ที่ 3



รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560
กลุม่ที่ 3

56107010089 56107010092 56107010096 56107010097
นายนครินทร์  วงษถ์นอม นายนพรัตน ์ สกลสนธิเศรษฐ์ นางสาวนราภรณ์  แต้ไมตรี นางสาวนฐัพร  โรจนช์นะทอง

56107010104 56107010107 56107010111 56107010118
นางสาวปภาวรินท์ พนาเกษม นายปรัชญา  เอกดุษฎี นางสาวปวีณา  บญุยะศิลป์ นายพชร  เจนธนากลุ

56107010124 56107010129 56107010133 56107010146
นางสาวพัชราภา  วัฒนวินจิฉัย นายพิสุทธิ์  รัตนธรรมมา นางสาวพุทธิดา  โตวิรัตน์ นางสาวโมนิค  สันธนพิพัฒน์กุล



รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560
กลุม่ที่ 3

56107010147 56107010149 56107010150 56107010159
นายยศกร  อนกุลูการกศุล นายรณกฤต  อดุมพาณิชย์ นางสาวรวมพร  แกว้วิชิต นายวรรณรักษ ์ วงศ์จิรสกลุ

56107010161 56107010163 56107010165 56107010169
นางสาววรรณิภา  เฉิน นายวรวิทย์  กกฝ้าย นางสาววาสิน ี เลขยานนท์ นายวีระภทัร  วัฒนาสัจจา

56107010175 56107010177 56107010179 56107010183
นายศุภกจิ  สิริกจิขจร นายสรวิศ  วงศ์อนวัช นางสาวสิริศา  โพธิจินดากลุ นางสาวสุรางคนา บุญประสิทธิ ์



รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560
กลุม่ที่ 3

56107010098 56107010188 55107010115
นางสาวนนัท์นภสั  กวินพฤกษ์ นางสาวอมาดา  มชีัยเจริญยิง่ นางสาวภทัราพร  ศิริพันธ์



56107010004 56107010013 56107010014 56107010022
นางสาวญาณิศา   อากาศวภิาต นายอาณกร  เปรมศิริ นางสาวกนกพร   พงศ์วิรัตน์ นางสาวกณัฐ์มณี   วิรัตกพันธ์

56107010023 56107010033 56107010034 56107010038
นายกนัตภพ  ปทัมสิริกลุ นางสาวจิดาภา  เณรทอง นางสาวจิตติ   หรัิญภมูิ นายจิรัฏฐ์  วณิชานกุลุยกจิ

56107010045 56107010046 56107010053 56107010055
นายชยพล   ยอดมานะพงศ์ นางสาวชยานนัท์  ปริุวัฒน์ นางสาวณัฐชา   โสวัฒนางกรู นางสาวณัฐนรี    เรืองปราชญ์

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560

กลุม่ที่ 4



รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560

กลุม่ที่ 4

56107010059 56107010061 56107010064 56107010081
นายณัฐสิทธิ์   จิวากานนท์ นางสาวณิชา  สวัสดิชัย นางสาวดวงกมล  วันมี นางสาวธัญชนก  จุลมนต์

56107010085 56107010087 56107010090 56107010091
นางสาวธีรยา   ปยิจารวงษ์ นางสาวธรีาภรณ์   บูรณบุรีวาสน์ นายนปยิะ   องัคาร นายนพณัฐ   ศรีวงค์พานชิ

56107010095 56107010103 56107010106 56107010110
นายนรวิชญ์  วรสวาสด์ิ นายปธานธัช   เจริญชัยพงศ์ นายปรมตัถ์    กลัยาวุฒิพงศ์ นายปวริศ   ศิริโกมล



รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560

กลุม่ที่ 4

56107010115 56107010135 56107010137 56107010145
นายเปรม  กมลอ านวยกจิ นางสาวเพชรลดา  กลุวัชรีพร นายภรัณยู  ทักษะเตชาวุฒิ นางสาวมัลลิกา  ต้ังจิตเสถียรกุล

56107010153 56107010162 56107010180 56107010182
นายรัตนภมิู  ส่งเสริมสวัสด์ิ นายวรวิชญ์  วัฒนกจิศิริ นางสาวสุกญัญา   เสรีรัตน์ นายสุรดิษ   ลาภกจิถาวร

56107010190 56107010195 56107010197 56107010198
นางสาวอริสา  นาคะยืนยงสุข นายอทัทา  เทียมสอาด นายอธิธิ  ตัมพานวุัตร นางสาวอิสราภรณ์  เพียรธรรม



54107010087 56107010002 56107010005 56107010006
นายปริเยศ เทียมศรี นายเจตณัฐ  จันทราพิทักษ์ นางสาวฐิติทิพย์  รุจิรอาภรณ์ นางสาวณภทัร  นติยพันธ์

56107010018 56107010021 56107010028 56107010030
นายกษม  วังอนสุรณ์ นางสาวกญัญาพชัร  นนัทะจรุาโภ นายขจรศักด์ิ  ต้ังความเพียร นางสาวคุลิกา  ฟังปัญญาโรจน์

56107010032 56107010036 56107010040 56107010041
นายจักรพงศ์  วงศ์แสงนาค นายจิรกติต์ิ  เอกอนนัต์กลุ นางสาวจุฑาทิพย ์ นัยสงวนศรี นางสาวชญานศิ  ขจรโรจนรักษ์

รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560

กลุม่ที่ 5



รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560

กลุม่ที่ 5

56107010044 56107010060 56107010065 56107010070
นายชนทิธิ ติวิธมไหศูรย์ นางสาวณิชกานต์  วงศ์พฒันเลิศ นายถิรวุฒิ  แสงตุ่น นางสาวธนพร  ฉัตรศรีสัมฤทธิ์

56107010101 56107010102 56107010105 56107010112
นายบณัฑิต  ฉิมอ าพันธ์ นางสาวบุณยาพร  เพชรปานกัน นางสาวปภาวี  ถนอมธรรม นางสาวปยิะธิดา  โตพึ่งพงศ์

56107010113 56107010120 56107010123 56107010126
นางสาวปยี์รณา  นาคแดง นายพณพิพัฒน์  ประทานฤทธิ์ นายพลภทัร  กง๋เกดิ นางสาวพจิาริน  วงศ์สุวรรณากร



รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560

กลุม่ที่ 5

56107010131 56107010138 56107010139 56107010143
นายพีรภาส  วีระเกยีรติ นายภทัรพล  ชุม่มี นางสาวภศัรา  เชีย่วประสิทธิ์ นางสาวภาวิตา  ธรรมโสภติ

56107010157 56107010160 56107010171 56107010173
นายวรพล  หตัถเวชไพบลูย์ นายวรรณรัตน ์ เจียรนยัยืนยง นางสาวศรัณยา  รัตนพงศ์เลขา นายศิรสิทธิ์  อนินาคกลู

56107010181 56107010184 56107010185 56107010186
นายสุเมธ  เกษสาคร นางสาวสุริสาษ ์ ไตรภพภมูิ นายสุวินนท์  พฤกษว์ัฒนาชัย นางสาวเสาวลักษณ์  เอง็อายรุกลู



รายชือ่นิสิตแพทยช์ัน้ปทีี่ 5  ปกีารศึกษา  2560

กลุม่ที่ 5

56107010109 56107010194 56107010066 55107010016
นางสาวปรียาภรณ์  ฉตัรธนาวารี นางสาวอัญชิษฐา  บุณยะมาน นายทยุต  ธงทอง นางสาวกรรัชต์   คงสิทธิพันธ์

55107010115 55107010114 55107010176

นางสาวภทัราพร  ศิริพันธ์ นางสาวศกลวรรณ   โกศลกิติวงศ์ นายเอกลักษณ์   หวัง



แนวทางปฏิบัติการเข้าหอพัก โรงพยาบาลชลประทาน 

ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2560 

 

การเข้าพัก 

1. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 ติดต่อเข้าหอพักที่เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจ าหอพัก  

2. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 ควรมาถึงโรงพยาบาลชลประทาน และติดต่อเข้าหอพักก่อนเวลา 16.00 น. 
(ภายวันท าการ) เพื่อด าเนินท าเรื่องสแกนนิ้วการเข้าหอพัก หากพ้นจากเวลาดังกล่าวต้องติดต่อท าเรื่องการสแกน
นิ้วในวันท าการถัดไปที ่งานแพทยศาสตรศึกษาฯ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลประทาน  

3. นิสิตแพทย์จะต้องเซ็นรับกุญแจในวันเข้าพักและส่งคืนกุญแจเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

4. ห้ามนิสิตแพทย์พาบุคคลภายนอกเข้าหอพักโดยเด็ดขาด  

หมายเหตุ:   
(1) ส าหรับผู้พักต้องดูแลทรัพย์สินมีค่าของตนเอง หากสูญหายโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น     
(2) ผู้พักต้องจ่ายค่ามัดจ ากุญแจ ในราคาดอกละ 100 บาท   
(3) ผู้เข้าพักต้องจ่ายค่าประกันความเสียหายห้องพัก 1,000 บาท ต่อห้อง (และจะได้รับเงินค่าประกันฯ คืน  
    กรณีไม่ท าความเสียหายภายในห้องพัก)     
(4) ผู้พักจะต้องเตรียมผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอน/ผ้าห่มมาเอง ร่วมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก       
ส่วนตัวต่างๆ เช่น หมอนส่วนตัว, โคมไฟ, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
 
 
เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน:  

- คุณพันธ์ธิดา    จันทรักษ์    งานแพทยศาสตรศึกษาฯ    หมายเลขโทรศัพท์    064-2726555  
- คุณพลอยรานี  ฉิมพาลี  งานแพทยศาสตรศึกษาฯ            หมายเลขโทรศัพท์    089-6026401 

 
 
 
 
 

งานแพทยศาสตรศึกษาฯ  โรงพยาบาลชลประทาน 



ที่ รหัสนิสิต รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา

1 53107010078 นางสาวภัทรพรรณ สุวรรณชาติ อาจารย์ แพทย์หญิงพันธุ์ทิพย์  สุวิทวัส 078 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2 54107010087 นายปริเยศ เทียมศรี อาจารย์ ดร. นายแพทย์สุธีร์  รัตนมงคลกุล เวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม

3 55107010016 นางสาวกรรัชต์ คงสิทธิพันธ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักด์ิ  ฤกษ์ศุภผล กุมารเวชศาสตร์

4 55107010031 นายจิรภาส อารีรัตน์ อาจารย์ แพทย์หญิงปัญจรัตน์  โสวิทยสกุล กุมารเวชศาสตร์

5 55107010115 นางสาวภัทรพร ศิริพันธ์ อาจารย์ นายแพทย์สมพร  ร้ีพลมหา จักษุวิทยา

6 55107010144 นางสาวศกลวรรณ โกศลกิติวงศ์ อาจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย  ตุลวรรธนะ ศัลยศาสตร์

7 55107010153 นายสรวิศ พิริยะสมบัติ อาจารย์ นายแพทย์มณฑล  ว่องวันดี อายุรศาสตร์

8 55107010176 นายเอกลักษณ์ หวัง อาจารย์ แพทย์หญิงอลีนา  สรรค์ธีรภาพ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วทิยา

9 56107010001 นายกันต์ธรรม หงษ์ดุสิต

10 56107010002 นายเจตณัฐ จันทราพิทักษ์

11 56107010003 นางสาวโชติกา พูลสุขศิริ

12 56107010004 นางสาวญาณิศา อากาศวิภาต

13 56107010005 นางสาวฐิติทิพย์ รุจิรอาภรณ์

14 56107010006 นางสาวณภัทร นิตยพันธ์

15 56107010007 นางสาวณิชารีย์ ธรรมศิริทรัพย์

16 56107010008 นางสาวนรมน จาตุรวิทย

17 56107010009 นางสาวลักษิกา พุทธาธร

18 56107010010 นายวศิน บุญนิจสิน

56107010011

19 56107010012 นายอดิศ สังข์เพ็ชร

20 56107010013 นายอาณกร เปรมศิร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทวิมา  ศิริรัศมี กุมารเวชศาสตร์

21 56107010014 นางสาวกนกพร พงศ์วิรัตน์

22 56107010015 นายกรวิชญ์ สมทัศน์

23 56107010016 นายกวินท์ รัชตะทรัพย์

24 56107010017 นายกวินทร์ วงศ์นพรัตน์เลิศ

25 56107010018 นายกษม วังอนุสรณ์

26 56107010019 นายกษิดิศ พัฒนาพลกรสกุล

27 56107010020 นางสาวกัญชรส ภูแสวงศักด์ิกุล

28 56107010021 นางสาวกัญญาพัชร นันทะจุราโภ

29 56107010022 นางสาวกัณฐ์มณี วิรัตกพันธ์

30 56107010023 นายกันตภพ ปัทมสิริกุล

31 56107010024 นางสาวกาญจน์วรา ธัญญะวัน

32 56107010025 นายกิตติพศ กมลกุลาจารย์

33 56107010026 นายกิติภัทร ปวีณอภิชาต

34 56107010027 นายไกรวิชญ์ ซ่ือสัตย์สกุล

อาจารย์ แพทย์หญิงภัทรพร วิลาวรรณ์ 048 กุมารเวชศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิงสิรภัทร  ตุลาธรรมกิจ 027 อายุรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ  พงศ์โรจน์เผ่า กุมารเวชศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิงพิชญา  เพชรบรม อายุรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทนา  พันธ์บูรณะ กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักด์ิ  ฤกษ์ศุภผล กุมารเวชศาสตร์

รายชื่ออาจารยท์ีป่รึกษา ชั้นปทีี ่5 ปกีารศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ ดร. นายแพทย์อมรินทร์  นาควิเชียร สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มนะพล  กุลปราณีต

อาจารย์ แพทย์หญิงนฤมล  คงสาคร 019 อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

1

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา  ตรีศิริโชติ



ที่ รหัสนิสิต รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา

35 56107010028 นายขจรศักด์ิ ต้ังความเพียร

36 56107010029 นางสาวคณนาถ ศุภนิมิตกุล

37 56107010030 นางสาวคุลิกา ฟังปัญญาโรจน์

38 56107010031 นายจรูญ ประมวลโกศลยุต

39 56107010032 นายจักรพงศ์ วงศ์แสงนาค

40 56107010033 นางสาวจิดาภา เณรทอง

41 56107010034 นางสาวจิตติ หิรัญภูมิ

42 56107010035 นางสาวจิตรวี ฉัตรทอง

43 56107010036 นายจิรกิตต์ิ เอกอนันต์กุล

44 56107010037 นายจิรเมธ ดวงทวี

45 56107010038 นายจิรัฏฐ์ วณิชานุกุลยกิจ

46 56107010039 นางสาวจิรัศยา ด่านก้าวหน้า

47 56107010040 นางสาวจุฑาทิพย์ นัยสงวนศรี

48 56107010041 นางสาวชญานิศ ขจรโรจนรักษ์

49 56107010042 นางสาวชญานิศ คุ้มทอง

50 56107010043 นายชนาธิป เนติศุภลักษณ์

51 56107010044 นายชนิทธิ ติวิธมไหศูรย์

52 56107010045 นายชยพล ยอดมานะพงศ์

53 56107010046 นางสาวชยานันท์ ปุริวัฒน์

54 56107010047 นายชวิน กฤษณาสกุล

55 56107010048 นายชัยยุทธ์ พุทธิยิ่งยงกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพล  อร่ามรัศมีกุล 048 เวชศาสตร์ฟื้นฟู

56 56107010049 นางสาวชาลิสา ธนะปุระ อาจารย์ นายแพทย์ภานุณัฏฐ์  ม่วงน้อย 049 อายุรศาสตร์

57 56107010050 นางสาวชาลิสา ว่องเจริญ

58 56107010051 นางสาวญาณินท์ ศรีรัศมี

59 56107010052 นายณัฏฐกฤษฏิ์ สินตระกูลชัย

60 56107010053 นางสาวณัฐชา โสวัฒนางกูร

61 56107010054 นางสาวณัฐชา เลิศอิทธิพร

62 56107010055 นางสาวณัฐนรี เรืองปราชญ์

63 56107010056 นายณัฐนันท์ จ ารูญสวัสด์ิ

56107010057

56107010058

64 56107010059 นายณัฐสิทธิ์ จิวากานนท์

65 56107010060 นางสาวณิชกานต์ วงศ์พัฒนเลิศ

66 56107010061 นางสาวณิชา สวัสดิชัย

67 56107010062 นางสาวณิชา สุกิตติวราพันธุ์

68 56107010063 นางสาวณิชากร กุศลมโนมัย

รายชื่ออาจารยท์ีป่รึกษา ชั้นปทีี ่5 ปกีารศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ นายแพทย์ธัญญศักด์ิ  เอกเวชวิท นิติเวชศาสตร์

2

3
อาจารย์ นายแพทย์ณัฐพันธ์  รัตนจรัสกุล 058 อายุรศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์วาทิตต์  รุจิราวรรณ นิติเวชศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิงวรัทพร  สิทธิจรูญ 052 นิติเวชศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิงศิรินทร์  บุษยามานนท์ 048 นิติเวชศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์ดีพร้อม  ศิริเขต 057 จิตเวชศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย  แผลงศร 036 นิติเวชศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์พนิตพงศ์  มารุ่งโรจน์ 041 รังสีวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงสัณห์สิรี  สุดชื่น รังสีวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงวันปณิธาน  สุดเสน่หา เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาจารย์ นายแพทย์ อภินันท์  แก้วประดิษฐ์ 037 ศัลยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรรณพร  บุรีวงษ์ รังสีวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงปภานุช  ชัยวิรัตนะ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาจารย์ แพทย์หญิงปัญจรัตน์  โสวิทยสกุล กุมารเวชศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์ภาสกร  แสงสว่างโชติ 033 อายุรศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์พนิต  ทักขิญเสถียร กุมารเวชศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์ปฐมคม  เปร่ืองประเสริฐ 009 กุมารเวชศาสตร์



ที่ รหัสนิสิต รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา

69 56107010064 นางสาวดวงกมล วันมี อาจารย์ นายแพทย์ไบรอัน  ลี 064 อายุรศาสตร์

70 56107010065 นายถิรวุฒิ แสงตุ่น อาจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์  อุพาพรรณ 065 อายุรศาสตร์

71 56107010066 นายทยุต ธงทอง

72 56107010067 นายทรงพล ประสิทธิ์มีบุญ

73 56107010068 นายธชต กังวานธีรวัฒน์

74 56107010069 นายธนดล องค์วิลาวัณน์

75 56107010070 นางสาวธนพร ฉัตรศรีสัมฤทธิ์

76 56107010071 นายธนพัฒน์ สืบสันติวงศ์

77 56107010072 นายธนภัทร เลาหศักด์ิถาวร

78 56107010073 นายธนภูมิ วิทูรธนไพบูลย์

79 56107010074 นายธนวัต อนุกาญจนวีระ

80 56107010075 นายธนสิทธิ์ ถวิลเติมทรัพย์

81 56107010076 นายธนาตย์ ล้ีวิทยา

82 56107010077 นายธเนศ สายลือนาม

83 56107010078 นายธรรมปพน ชัยศุจยากร อาจารย์ แพทย์หญิงพันธุ์ทิพย์  สุวิทวัส 078 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

84 56107010079 นายธราธร มะละค า อาจารย์ แพทย์หญิงนิโลบล  ยาทองไชย 079 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

85 56107010080 นางสาวธัชชญา คันธจันทร์

86 56107010081 นางสาวธัญชนก จุลมนต์

87 56107010082 นางสาวธันยนันท์ นิทัศน์กิตติ

88 56107010083 นางสาวธันยพร บุญพะเนียด

89 56107010084 นายธีธัช พื้นงาม

90 56107010085 นางสาวธีรยา ปิยจารวงษ์

91 56107010086 นายธีรวัฒน์ อนันต์สิริเกษม

92 56107010087 นางสาวธีราภรณ์ บูรณบุรีวาสน์

93 56107010088 นายธีรินทร์ จรูญรัตนสกุล

94 56107010089 นายนครินทร์ วงษ์ถนอม

95 56107010090 นายนปิยะ อังคาร

96 56107010091 นายนพณัฐ ศรีวงค์พานิช

97 56107010092 นายนพรัตน์ สกลสนธิเศรษฐ์

98 56107010093 นางสาวนภัทร แก้วนุกูลทร

56107010094

99 56107010095 นายนรวิชญ์ วรสวาสด์ิ

100 56107010096 นางสาวนราภรณ์ แต้ไมตรี

101 56107010097 นางสาวนัฐพร โรจน์ชนะทอง

102 56107010098 นางสาวนันท์นภัส กวินพฤกษ์

103 56107010099 นางสาวนาภัส แจ่มถาวร

รายชื่ออาจารยท์ีป่รึกษา ชั้นปทีี ่5 ปกีารศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล

4
อาจารย์ แพทย์หญิงอรสา  เหมะจันทร 094 สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงธารางรัตน ์หาญประเสริฐพงษ์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงสิริวรรณ  ศรีวุวรรณ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กิตติพงษ์  คงสมบูรณ์ เวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  เรืองรองมรกต สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

อาจารย์ นายแพทย์ศรุตก์  กิจอันเจริญ 092 สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงศันสนีย์  นิซู 082 จิตเวชศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์รัตนภูมิ  วัฒนาปัญญาสกุล จิตเวชศาสตร์

อาจารย์ ดร. นายแพทย์สุธีร์  รัตนมงคลกุล เวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม

อาจารย์ แพทย์หญิงผกาพรรณ  บุปผา วิสัญญีวิทยา

อาจารย์ นายแพทย์ทรงภูมิ  เบญญากร จิตเวชศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิงพัชนี  ภาษิตชาคริต วิสัญญีวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงวนิดา  จงอรุณงามแสง วิสัญญีวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงแวนด้า  ภัทรธรรม วิสัญญีวิทยา

อาจารย์ นายแพทย์ภรัณยู  วิไล ออร์โธปิดิกส์

อาจารย์ แพทย์หญิงธนธรณ์  ศรีเจริญ 068 รังสีวิทยา



ที่ รหัสนิสิต รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา

56107010100

104 56107010101 นายบัณฑิต ฉิมอ าพันธ์

105 56107010102 นางสาวบุณยาพร เพชรปานกัน

106 56107010103 นายปธานธัช  เจริญชัยพงศ์

107 56107010104 นางสาวปภาวรินท์ พนาเกษม

108 56107010105 นางสาวปภาวี ถนอมธรรม

109 56107010106 นายปรมัตถ์ กัลยาวุฒิพงศ์

110 56107010107 นายปรัชญา เอกดุษฎี

111 56107010108 นางสาวปรียาพร อินทร์เคน

112 56107010109 นางสาวปรียาภรณ์ ฉัตรธนวารี

113 56107010110 นายปวริศ ศิริโกมล

114 56107010111 นางสาวปวีณา บุญยะศิลป์

115 56107010112 นางสาวปิยะธิดา โตพึ่งพงศ์

116 56107010113 นางสาวปีย์รณา นาคแดง

117 56107010114 นายปุณณวิช กิจสาลี

118 56107010115 นายเปรม กมลอ านวยกิจ

119 56107010116 นายพงศกร ศรีไพศาลนนท์

120 56107010117 นางสาวพงศ์นฤน วิศลดิลกพันธ์

121 56107010118 นายพชร เจนธนากุล

122 56107010119 นางสาวพชรพร กาญจนกังวาฬกุล

123 56107010120 นายพณพิพัฒน์ ประทานฤทธิ์

124 56107010121 นายพรสิทธิ์ พันธุ์พานิช

125 56107010122 นางสาวพริม พฤฒานุกิจ

126 56107010123 นายพลภัทร ก๋งเกิด

127 56107010124 นางสาวพัชราภา วัฒนวินิจฉัย

128 56107010125 นางสาวพัฒน์นรี จันทร์รุ่งมณีกุล

129 56107010126 นางสาวพิจาริน วงศ์สุวรรณากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริญญา  อัครานุรักษ์กุล ศัลยศาสตร์

130 56107010127 นางสาวพิมพ์ดาว อิ่มวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดลฤดี  สองทิศ ศัลยศาสตร์

131 56107010128 นายพิสุทธิ์ มานะกิตติกิจ อาจารย์ นายแพทย์อนุรักษ์  ดาวลอย ศัลยศาสตร์

132 56107010129 นายพิสุทธิ์ รัตนธรรมมา อาจารย์ นายแพทย์ไกรยศ  เกียรติสุนทร ศัลยศาสตร์

133 56107010130 นายพีรณัฐ ศิริลักษณมานนท์ อาจารย์ แพทย์หญิงภาวนี  ศรีหล้า ศัลยศาสตร์

134 56107010131 นายพีรภาส วีระเกียรติ อาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ  นามประดิษฐ์ ศัลยศาสตร์

135 56107010132 นายพีรวุฒิ มังคโลปกรณ์

136 56107010133 นางสาวพุทธิดา โตวิรัตน์

137 56107010134 นางสาวเพชรน้ าหนึ่ง เรืองบุรพา

138 56107010135 นางสาวเพชรลดา กุลวัชรีพร

รายชื่ออาจารยท์ีป่รึกษา ชั้นปทีี ่5 ปกีารศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ นายแพทย์ธรรมนิจ  รุกขชาติ ศัลยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรัทพร  จันทร์ลลิต จักษุวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต  วิริยะโรจน์ ศัลยศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิงวรรณา  เลิศสุขสวัสด์ิ ศัลยศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิงพรรณลักษณ์  สินสวัสด์ิ จักษุวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงพิชญา  ประไพพานิช จักษุวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงรพีพร  ยอดพรหม จักษุวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงพรพรรณ  ภาษีผล สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี  บุญยะลีพรรณ จักษุวิทยา

อาจารย์ นายแพทย์สมพร  ร้ีพลมหา จักษุวิทยา

อาจารย์ นายแพทย์พริษฐ์  วาจาสิทธิศิลป์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณวรา  ปริตกุล สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

5
อาจารย์ แพทย์หญิงเมสิตา  สุขสมานวงศ์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงศิริเพ็ญ  องค์สุพรรณ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

อาจารย์ นายแพทย์ชาญชัย  เจริญพงศ์สุนทร 104 อายุรศาสตร์



ที่ รหัสนิสิต รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา

139 56107010136 นางสาวเพ็ญสิริ ศิริพานิชย์

140 56107010137 นายภรัณยู ทักษะเตชาวุฒิ

141 56107010138 นายภัทรพล ชุ่มมี

142 56107010139 นางสาวภัศรา เชี่ยวประสิทธิ์

143 56107010140 นางสาวภัสสร อมัติรัตน์

56107010141

144 56107010142 นางสาวภารณี ตราชูธรรมเจริญ

145 56107010143 นางสาวภาวิตา ธรรมโสภิต

146 56107010144 นางสาวภูฟ้า วงศ์คงคาเทพ

147 56107010145 นางสาวมัลลิกา ต้ังจิตเสถียรกุล

148 56107010146 นางสาวโมนิค สันธนพิพัฒน์กุล

149 56107010147 นายยศกร อนุกูลการกุศล

150 56107010148 นายรชฏ บุญโทแสง

151 56107010149 นายรณกฤต อุดมพาณิชย์

152 56107010150 นางสาวรวมพร แก้ววิชิต

153 56107010151 นายรักษิต กันไพเราะ

154 56107010152 นายรัฐพงศ์ เลิศวิจิตรศิลป์

155 56107010153 นายรัตนภูมิ ส่งเสริมสวัสด์ิ

156 56107010154 นางสาวลลิตพันธุ์ ศรีมณีศิริ

157 56107010155 นางสาววทันยา รุ่งธีรวัฒนานนท์

158 56107010156 นายวรเชฐ ไชยสุริยะศิริ

159 56107010157 นายวรพล หัตถเวชไพบูลย์

160 56107010158 นายวรพัชร์ พุ่มประสานเพชร์

161 56107010159 นายวรรณรักษ์ วงศ์จิรสกุล

162 56107010160 นายวรรณรัตน์ เจียรนัยยืนยง

163 56107010161 นางสาววรรณิภา เฉิน

164 56107010162 นายวรวิชญ์ วัฒนกิจศิริ

165 56107010163 นายวรวิทย์ กกฝ้าย

166 56107010164 นายวราชัย จงจิระศิริ

167 56107010165 นางสาววาสินี เลขยานนท์

168 56107010166 นายวิชยุตม์ เพศยนาวิน

169 56107010167 นายวิธวินท์ ศรีมาศ

170 56107010168 นางสาววีรยา ณัฐวุฒิ

171 56107010169 นายวีระภัทร วัฒนาสัจจา

56107010170 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  นิรันตรัตน์ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

รายชื่ออาจารยท์ีป่รึกษา ชั้นปทีี ่5 ปกีารศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์  เจริญธรรมรักษา 009, 166 ออร์โธปิดิกส์

อาจารย์ นายแพทย์ฐิติณัฐ  ดิลกหัตถการ ออร์โธปิดิกส์

7

อาจารย์ นายแพทย์จิรายุทธ  จันทร์มา อายุรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริภา  ช้างศิริกุลชัย อายุรศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์วรวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ อายุรศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิงรัชพร  ทวีรุจจนะ อายุรศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิงนิศา  มะเครือสี อายุรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลธิดา  เมธาวศิน อายุรศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์มณฑล  ว่องวันดี อายุรศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิงปิยนันท์  ชนไมตรี อายุรศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย  ตุลวรรธนะ ศัลยศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  กรีพละ อายุรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยกานต์  ลิมธัญญกูล อายุรศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์สุรเชษฐ์  ศรีแก้ว ศัลยศาสตร์

อาจารย์ แพทย์หญิงเสริมศรี  พงษ์รัตนกูล ศัลยศาสตร์
6

อาจารย์ นายแพทย์ศรายุทธ  วิริยะศิริพงศ์ ศัลยศาสตร์

อาจารย์ นายแพทย์หริรักษ์  ยอดยิ่ง ศัลยศาสตร์



ที่ รหัสนิสิต รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา

172 56107010171 นางสาวศรัณยา รัตนพงศ์เลขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

173 56107010172 นางสาวศวิตา ประณุทนรพาล

174 56107010173 นายศิรสิทธิ์ อินนาคกูล

175 56107010174 นางสาวศุภกานต์ หาญวัฒนาวุฒิ

176 56107010175 นายศุภกิจ สิริกิจขจร

177 56107010176 นายศุภณัฏฐ์ สรรพกิจ

178 56107010177 นายสรวิศ วงศ์อนวัช

179 56107010178 นางสาวสรัลชนา ดิษกร

180 56107010179 นางสาวสิริศา โพธิจินดากุล

181 56107010180 นางสาวสุกัญญา เสรีรัตน์

182 56107010181 นายสุเมธ เกษสาคร

183 56107010182 นายสุรดิษ ลาภกิจถาวร

184 56107010183 นางสาวสุรางคนา บุญประสิทธิ์

185 56107010184 นางสาวสุริสาษ์ ไตรภพภูมิ

186 56107010185 นายสุวินนท์ พฤกษ์วัฒนาชัย

187 56107010186 นางสาวเสาวลักษณ์ เอ็งอายุรกูล อาจารย์ นายแพทย์คมสัน  ปล่ังศิริ ออร์โธปิดิกส์

188 56107010187 นายอธิศักด์ิ ธรรมเสมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม  ละออปักษิณ ออร์โธปิดิกส์

189 56107010188 นางสาวอมาดา มีชัยเจริญยิ่ง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญณรงค์  เกษมกิจวัฒนา ออร์โธปิดิกส์

190 56107010189 นางสาวอริศรา ศิริรณรงค์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยง  ต่ออุดม ออร์โธปิดิกส์

191 56107010190 นางสาวอริสา นาคะยืนยงสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์  รังษิณาภรณ์ ออร์โธปิดิกส์

192 56107010191 นางสาวอเล็กซานดรา คาเดท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลวิช  จันทร์ลลิต ออร์โธปิดิกส์

56107010192

193 56107010193 นางสาวอัจฉราวดี มหัตนิรันดร์กุล

194 56107010194 นางสาวอัญชิษฐา บุณยะมาน

195 56107010195 นายอัททา เทียมสอาด

196 56107010196 นางสาวอัมพร มิตรประสิทธิ์

197 56107010197 นายอิธธิ ตัมพานุวัตร

198 56107010198 นางสาวอิสราภรณ์ เพียรธรรม

199 56107010199 นายอุกฤษฐ์ ธาวนพงษ์

อาจารย์ นายแพทย์ปวริศ  สุขวนิช ออร์โธปิดิกส์

อาจารย์ นายแพทย์ธนา  ศิริพิสิฐศักด์ิ ออร์โธปิดิกส์

8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภกิจ  พิมลธเรศ ออร์โธปิดิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย  ก่อสันติรัตน์ ออร์โธปิดิกส์

รายชื่ออาจารยท์ีป่รึกษา ชั้นปทีี ่5 ปกีารศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ แพทย์หญิงฐานิญา  โต๊ะประดู่ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

อาจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์  วงศ์วัฒนะ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

อาจารย์ นายแพทย์รณชิต  บุญประเสริฐ ออร์โธปิดิกส์

อาจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ์  วณิชากรตระกูล โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิงอลีนา  สรรค์ธีรภาพ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

อาจารย์ นายแพทย์ณัฐรัฐ  ตรีนุสนธิ์ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรินรัตน์  สิริรัฐวรรณ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา



 
 

 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ที ่2/2560 

เรื่องก าหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2561 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศก าหนดการจัดสอบความรู้ส าหรับ 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพ่ือสอบขั้นตอน
ที่ 1 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Basic Medical Sciences) ขั้นตอนที่ 2 การประเมิน
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะ
และหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) โดยมีก าหนดการจัดสอบ ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2560  
 28 พฤษภาคม 2560   สอบขั้นตอนที่ 3 รอบพิเศษ 
 25 พฤศจิกายน 2560 สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2 
 26 พฤศจิกายน 2560 สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2 
 ปี พ.ศ. 2561 
 7 มกราคม 2561  สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 (สนามสอบกรุงเทพฯ และสงขลา) 
 4 กุมภาพันธ์ 2561  สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2 (สนามสอบกรุงเทพฯ และขอนแก่น) 
 25 มีนาคม 2561  สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่) 
 21 เมษายน 2561  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1 
 22 เมษายน 2561  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอบขั้นตอนที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 รอบพิเศษประมาณเดือนพฤษภาคม
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 

 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์) 
 ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 
 ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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