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จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย 
(Thai Medical Student’s Code of Conduct) 

1. ข้อพงึปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยโดยทัว่ไป (Thai Medical Student’s General Practice) 

1.1 ยดึถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง ประโยชน์ตนเป็นท่ีสอง 
1.2 มีคุณธรรม โดยเนน้ การมีวนิยั อดทน ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ อ่อนนอ้มถ่อมตน กตญัญู 

กตเวที มีเหตุผล แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะ 
1.3 ปฏิบติัตนให้อยูใ่นกรอบจารีตแห่งวิชาชีพ (Professionalism) ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีงาม

ต่อสังคม 
1.4 ใฝ่รู้ เรียนรู้ รอบดา้น และประยุกตใ์ช้ไดเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกยุคสมยั และให้เกิด

ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย ์
1.5 มีวิจารณญาณในการใชท้รัพยากรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และอยา่งคุม้ค่า ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ละเวน้การรับผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนใดๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรืออาจมีผลกระทบท่ีท าให้

เกิดความเส่ือมเสียหรือน าไปสู่ความไม่เหมาะสมต่อความเป็นนิสิตนกัศึกษาแพทย ์องคก์รนิสิต
นกัศึกษาแพทย ์สถาบนัแพทย ์และต่อวชิาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย ์

2. ข้อพงึปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้ป่วย (Thai Medical Student’s Practice to Patient) 

ตอ้งเคารพสิทธิผูป่้วย ใหเ้กียรติและปฏิบติัต่อผูป่้วยอยา่งเหมาะสมเสมือนครูบาอาจารย ์โดย 
2.1 เก็บความลบัผูป่้วยและห้ามเผยแพร่ ยกเวน้เพื่อประโยชน์ทางการแพทยโ์ดยตอ้งได้รับความ

ยนิยอมจากผูป่้วย 
2.2 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งสุภาพ แจง้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและอยา่งเหมาะสม   
2.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากผูป่้วย ยกเวน้เพื่อการศึกษา  
2.4 ค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยและตวันิสิตนกัศึกษาเองในการใหก้ารรักษา  

โดยตระหนกัในขอ้จ ากดัของตนเอง  
2.5 ปฏิบติัต่อผูป่้วยตามกาลเทศะ โดยค านึงถึงความรู้สึกและเคารพความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย 

3. ข้อพงึปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้อืน่ (Thai Medical Student’s Practice to Others) 

3.1 ใหเ้กียรติและเคารพในศกัด์ิศรีของอาจารย ์รุ่นพี่ เพื่อน รุ่นนอ้ง และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดบัใน
สถาบนัการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้งผูอ่ื้นในสังคม 

3.2     ช่วยเหลือเก้ือกลู มีน ้าใจ ต่อเพื่อนนิสิตนกัศึกษาแพทยแ์ละเพื่อนร่วมสหวชิาชีพดว้ยกนั  
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที�

กรกฎาคม 2562
นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด /

ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง   ภาค 1/2562

  
จ 29 ก.ค. 62

สิงหาคม 2562
พฤ 1 – จ 5 ส.ค. 62

นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5   ภาค  1/2562 พิมพ์รายงานได้จาก

อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1    ภาค 1/2562 http://supreme.swu.ac.th
จ 5 – พฤ 8 ส.ค. 62 ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ   ชั�นปีที� 1   ทุกคณะ

พฤ 8 ส.ค. 62 งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีไหว้ครู มศว องครักษ์  (ส่วนกิจการนิสิต)

ชั�นปีที� 1   ทุกคณะ  ประจําปีการศึกษา 2562

ศ 9 ส.ค. 62 ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดรายวิชา ฝ่ายวิชาการ

ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4   ภาค  1/2562 http://tqf.swu.ac.th/
จ 12 ส.ค. 62

อ 13 ส.ค. 62 เปิดเรียน
วันสุดท้าย นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / http://supreme.swu.ac.th
ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน

วันสุดท้าย อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง
นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th
ต่างสถาบัน

23.00 น.

ภาคต้น       :   (อ 13 ส.ค. 2562 – อ 17 ธ.ค. 2562)

ศ 16 ส.ค. 62 23.00 น.

คณะพิมพ์ ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2562)

ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2562  (นิสิตรหัส  55-61)
(ตลอด    24   ชั�วโมง    ยกเว้นวันสุดท้าย

มศว องครักษ์  (ส่วนกิจการนิสิต)

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื�อง  ปฏิทินการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  2562

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

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

                          เพื�อให้การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562    เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช 2559  อาศัยอํานาจ   

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

อา 18 ส.ค. 62

จ 8 ก.ค. – ศ 16 ส.ค. 62

ให้ผู้ปฏิบัติการแทน    จึงกําหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2562     ดังต่อไปนี�

คําสั�งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที� 2410/2559    ลงวันที�  24  สิงหาคม  2559   เรื�อง  การมอบอํานาจของอธิการบดี

จ 22 – อา 28 ก.ค. 62

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที�

เพิ�ม – ลดวิชา        (นิสิตรหัส 62)

วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอน ภาค 1/2562

ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

23.00 น. นิสิตยื�นคําร้องขอชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th

อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาค  1/2562

อ 27 ส.ค. 62 เริ�มปรับนิสิตรหัส  55-61  ที�ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง

การศึกษาตามกําหนด       (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ   (องครักษ์)

นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5  ภาค 1/2562 พิมพ์รายงานได้จาก

(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่)

อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2   ภาค 1/2562

นิสิตขอถอนวิชา   (Withdrawn)
23.00 น. อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาค  1/2562 http://supreme.swu.ac.th

 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

กันยายน 2562
นิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2562

(นิสิตรหัส 59  เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)

ศ 6 ก.ย. 62 8.30 – 16.30 น.

ตุลาคม 2562
ศ 4  ต.ค. 62 8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง

ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 1/2562   (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ   (องครักษ์)

สอบกลางภาค   (Midterm Examination)
             (งดการเรียนการสอน)

จ 14 ต.ค. 62

พ 23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช

ส 2 พ.ย. 62  23.00 น. วันสุดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2562

(นิสิตรหัส 59  เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th
การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)

นิสิตพบอาจารย์ที�ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาค 1/2562 ห้องพักอาจารย์ที�ปรึกษา

และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคภาค 2/2562)

อ 12 พ.ย. 62

วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

 ภาค 1/2562    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

(ตลอด    24   ชั�วโมง    ยกเว้นวันสุดท้าย

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

23.00 น.จ 18 พ.ย. 62

วันสุดท้ายที�คณะต้องส่ง  “ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 2/2561  และภาคฤดูร้อน 3/2561”

8.30 – 15.00 น.

ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จ 7  –  ศ 11 ต.ค. 62

พ 28 ส.ค. 62

แจ้งให้ทราบภายหลัง

8.30 – 16.30 น.

พฤ 29 ส.ค. – จ 18 พ.ย. 62

   พฤศจิกายน 2562

จ 11 –  ศ 15 พ.ย. 62    8.30-15.00 น.

http://supreme.swu.ac.th

อา 25 ส.ค. 62

จ 19 – จ 26 ส.ค. 62 เพิ�ม – ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาค 1/2562  (นิสิตรหัส 55-61)

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

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   ประจําปีการศึกษา 2561     

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

จ 2 ก.ย. – ส 2 พ.ย. 62

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)
พฤ 22 ส.ค. 62

ถึงส่วนส่งเสริมฯ     (อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์ I  ทาง Internet
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที�

นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด /

ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง   ภาค 2/2562

วันสุดท้าย   อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ

การขอถอนวิชา   (Withdrawn)  ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th
 ภาค 1/2562    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)
SWU OPEN HOUSE 2019    (งดการจัดการเรียนการสอน) ส่วนกิจการนิสิต

ศ 29  พ.ย. 62 วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 1/2562

ธันวาคม 2562

สอบปลายภาค  (1/2562)   (Final Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง

พฤ 5 ธ.ค. 62 วันพ่อแห่งชาติ

อ 10 ธ.ค. 62 วันรัฐธรรมนูญ

พ 18 ธ.ค. 62 วันปิดภาคเรียนภาคต้น    (วันสําเร็จการศึกษา)

จ 23 - ศ 27 ธ.ค. 62

นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5   ภาค  2/2562 พิมพ์รายงานได้จาก

อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1    ภาค 2/2562 http://supreme.swu.ac.th
อ 31 ธ.ค. 62 วันสิ�นปี 2562

มกราคม 2563

พ 1 ม.ค. 63 วันขึ�นปีใหม่ 2563

พฤ 2 ม.ค. 63 ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดรายวิชา ฝ่ายวิชาการ

ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4    ภาค  2/2562 http://tqf.swu.ac.th/
ศ 3 ม.ค. 63 8.30 – 16.30 น.

จ 6 ม.ค. 63 เปิดเรียน
วันสุดท้าย นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / http://supreme.swu.ac.th
ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน

วันสุดท้าย อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง
นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th
ต่างสถาบัน

วันสุดท้ายที�คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาค 1/2562” (Grade)   ถึงส่วนส่งเสริมฯ

อา 12 ม.ค. 63 23.00 น.

23.00 น.

จ 2  – อ 17 ธ.ค. 62

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

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

23.00 น.

ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2562   (นิสิตรหัส  55-62)

คณะพิมพ์ ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2562)

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

(อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)   ทาง Internet   ของมหาวิทยาลัย

อ 19 พ.ย. 62 – ศ 10 ม.ค. 63

พ 20 พ.ย. 62

ภาคปลาย    :  (จ 6 ม.ค. 2563 – จ 18 พ.ค. 2563)

จ 25 พ.ย.  – อา 1 ธ.ค. 62

ศ 10 ม.ค. 63

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

(ตลอด    24   ชั�วโมง    ยกเว้นวันสุดท้าย

ศ 22  –  ส 23 พ.ย. 62

จ 13 – จ 20 ม.ค. 63 เพิ�ม-ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   ภาค 2/2562     (นิสิตรหัส 55-62)
(ตลอด    24   ชั�วโมง    ยกเว้นวันสุดท้าย

ทาง Internet   ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที�

วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอน ภาค 2/2562

ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

23.00 น. นิสิตยื�นคําร้องขอชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th

อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาค 2/2562

จ 20 ม.ค. 63 ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ฝ่ายวิชาการ

ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6      ภาค 1/2562 http://tqf.swu.ac.th/
อ 21 ม.ค. 63 เริ�มปรับนิสิตรหัส  55-62  ที�ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง

การศึกษาตามกําหนด       (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ   (องครักษ์)

นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5  ภาค 2/2562 พิมพ์รายงานได้จาก

(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่) http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2   ภาค 2/2562

นิสิตขอถอนวิชา   (Withdrawn)
23.00 น. อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาค  2/2562 http://supreme.swu.ac.th

 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

นิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2562

(นิสิตรหัส 59  เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)

ศ 31 ม.ค. 63 8.30 – 16.30 น.

http://supreme.swu.ac.th )
.......................................... กีฬามหาวิทยาลัย         (ไม่งดการเรียนการสอน)

กุมภาพันธ์ 2563

จ 10 ก.พ. 63 ชดเชยวันมาฆบูชา

ศ 28 ก.พ. 63 8.30 – 16.30 น. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง

ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 2/2562   (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ   (องครักษ์)
..........................................

มีนาคม 2563

จ 2 – ศ 6 มี.ค. 63 สอบกลางภาค   (Midterm Examination)
                (งดการเรียนการสอน)

เมษายน 2563
ส 4 เม.ย. 63  23.00 น. วันสุดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2562 http://supreme.swu.ac.th

(นิสิตรหัส 59  เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)

จ 6 เม.ย. 63 วันจักรี

นิสิตพบอาจารย์ที�ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาค 2/2562 ห้องพักอาจารย์ที�ปรึกษา

วันสงกรานต์

จ 20 เม.ย. 63 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th
 ภาค 2/2562    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผู้สําเร็จการศึกษา ภาคต้น  (ภาค1/2562)

อา 19 ม.ค. 63

วันสุดท้ายที�คณะต้องส่ง  “ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 1/2562 ”    ถึงส่วนส่งเสริมฯ

(อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์  I  ทาง Internet  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พฤ 23 ม.ค. – จ 20 เม.ย. 63

จ 27 ม.ค.  –  ส 4 เม.ย. 63

อ 7 –  ศ 10 เม.ย. 63      8.30-15.00 น.

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)
8.30 – 16.30 น.

แจ้งให้ทราบภายหลัง

พฤ 16 ม.ค. 63

พ 22 ม.ค. 63 8.30 – 15.00 น.

และวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2562)

จ 13 – พ 15 เม.ย. 63

23.00 น.
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที�

นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด /

ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาคฤดูร้อน

ภาค 3/2562     (เฉพาะนิสิตที�จะสําเร็จการศึกษาเท่านั�น)

วันสุดท้าย   อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ

การขอถอนวิชา   (Withdrawn)  ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

ภาค 2/2562    (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

พฤษภาคม 2563
ศ 1 พ.ค. 63 วันสุดท้ายของการเรียน  ภาค 2/2562

สอบปลายภาค  (2/2562)   (Final Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง

พ 6 พ.ค. 63 วันวิสาขบูชา

อ 19 พ.ค. 63 วันปิดภาคเรียนภาคปลาย    (วันสําเร็จการศึกษา)

นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5   ภาค  3/2562 พิมพ์รายงานได้จาก

อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1    ภาค 3/2562 http://supreme.swu.ac.th

------------------------ วันพืชมงคล

มิถุนายน 2563

จ 1 ม.ิย. 63 เปิดเรียน
วันสุดท้าย นิสิตยื�นคําร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / http://supreme.swu.ac.th
ขอสมทบเรียนต่างสถาบัน

วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอนภาคฤดูร้อน

(ภาค 3/2562)    ถึงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

พ 3 มิ.ย. 62

วันสุดท้าย อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง

นิสิตขอเรียนหน่วยกิตเกินกําหนด / ขอสมทบเรียน http://supreme.swu.ac.th
ต่างสถาบัน

พฤ 4 – พ 10 มิ.ย. 63 เพิ�ม-ลดวิชา และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2562 (นิสิตรหัส 55-62)
(ตลอด    24   ชั�วโมง    ยกเว้นวันสุดท้าย ทาง Internet   ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           http://supreme.swu.ac.th

พ 20 – จ 25 พ.ค. 63

ศ 5 ม.ิย. 63 23.00 น.

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

23.00 น.

จ 4 – จ 18  พ.ค. 63

(ตลอด    24   ชั�วโมง    ยกเว้นวันสุดท้าย ทาง Internet   ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   http://supreme.swu.ac.th
ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 3/2562  (รหัส 55-62)

พ 22 เม.ย. 63

อ 21 เม.ย.  – พ 3 ม.ิย. 63

วันสุดท้ายที�คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาค 2/2562” (Grade)   ถึงส่วนส่งเสริมฯ

(อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade)   ทาง Internet   ของมหาวิทยาลัย

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

ภาคฤดูร้อน : (จ 1 มิ.ย. 2563 – ศ 7 ส.ค. 2563)

ส่วนส่งเสริมฯ (ประสานมิตร)

อ 2 ม.ิย. 63

อ 26  – พฤ 28 พ.ค. 63

สอบปลายภาค (2/2562)  นิสิตหลักสูตร กศ.บ.  ชั�นปีที� 4   (นิสิตจะต้องออกฝึกสอนฯ)

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

คณะพิมพ์ ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2562)

8.30 – 16.30 น.

จ 27 เม.ย. – ศ 1 พ.ค. 63

ศ 29 พ.ค. 63

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   พระบรมราชินี
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที�

23.00 น. นิสิตยื�นคําร้องขอชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า http://supreme.swu.ac.th

อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาค 3/2562

พฤ 11 มิ.ย. 63 เริ�มปรับนิสิตรหัส  55-62  ที�ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียม ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง

การศึกษาตามกําหนด       (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ   (องครักษ์)

นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5  ภาคฤดูร้อน  (3/2562) พิมพ์รายงานได้จาก

(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่) http://supreme.swu.ac.th
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2   ภาคฤดูร้อน   (3/2562)

นิสิตแจ้งจบการศึกษา   ภาคฤดูร้อน   ภาค 3/2562

(นิสิตรหัส 59  เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม http://supreme.swu.ac.th

การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)

นิสิตขอถอนวิชา   (Withdrawn)
23.00 น. อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติคําร้อง  ภาคฤดูร้อน http://supreme.swu.ac.th

(3/2562)     (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

ศ 19 มิ.ย. 63 ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ฝ่ายวิชาการ

ตามแบบ  มคอ.5/มคอ.6    ภาค 2/2562 http://tqf.swu.ac.th/
จ 29 ม.ิย. 63 วันสถาปนามหาวิทยาลัย
..........................................

กรกฎาคม 2563
พฤ 2 ก.ค. 63  23.00 น. วันสุดท้ายนิสิตแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2562 http://supreme.swu.ac.th

(นิสิตรหัส 59  เป็นต้นไปจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาให้ครบจํานวนภาคการเรียนตามหลักสูตร)

ศ 3 ก.ค. 63 8.30-16.30 น. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนการคลัง

ไม่ตรงตามกําหนด ภาค 3/2562   (ค่าปรับวันละ 30 บาท) อาคารอํานวยการ  (องครักษ์)

จ 6 ก.ค. 63 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา

สอบกลางภาค   (Midterm Examination)
           (งดการเรียนการสอน)

จ 20 ก.ค. 63 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการ ฝ่ายวิชาการ

ตามแบบ  มคอ.7    ประจําปีการศึกษา 2562 http://tqf.swu.ac.th/
อ 21–พฤ 23 ก.ค.63 8.30-15.00 น. นิสิตพบอาจารย์ที�ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาคฤดูร้อน

 (ภาค 3/2562)

วันสุดท้ายของการขอถอนวิชา(Withdrawn)ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

ภาคฤดูร้อน  (3/2562)     (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

วันสุดท้าย   อาจารย์ที�ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ

การขอถอนวิชา   (Withdrawn)  ของนิสิต http://supreme.swu.ac.th

ภาคฤดูร้อน  (3/2562)     (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

อ 28 ก.ค. 63

ศ 31 ก.ค. 63 วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2562)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

อา 26 ก.ค. 63

23.00 น.

ศ 12 ม.ิย. 63

23.00 น.

อ 16 มิ.ย. – ศ 24 ก.ค. 63

จ 15 ม.ิย. – พฤ 2 ก.ค. 63

ศ 24 ก.ค. 63

ห้องพักอาจารย์ที�ปรึกษา

แจ้งให้ทราบภายหลัง

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผู้สําเร็จการศึกษา ภาคปลาย (ภาค 2/2562)

8.30-16.30 น.

อ 7 –  ศ 10 ก.ค. 63

อ 9 มิ.ย. 63

Page 7 of 74

http://tqf.swu.ac.th/%23
http://tqf.swu.ac.th/%23


วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม สถานที�

สิงหาคม 2563

จ 3 – ศ 7 ส.ค. 63 สอบปลายภาค  (3/2562)  (Final Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง

จ 10 ส.ค. 63 วันปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน    (วันสําเร็จการศึกษา)

พ 12 ส.ค. 63

ศ 14 ส.ค. 63 8.30 – 16.30 น.

กันยายน 2563
..........................................

(ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ   พันธุ์สุวรรณ)

ประกาศ   ณ   วันที�      18   มีนาคม    พ.ศ.   2562

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

ถึงส่วนส่งเสริมฯ  (อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade)   ทางInternet

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผู้สําเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน  (ภาค 3/2562)

วันสุดท้ายที�คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2562)” (Grade)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที� 9

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน
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ภาคเรียนที่ 1หนวยกิต ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต

MD 501 2 OT 521 3 FM 521 2 AS 501 2 OT 521 3 SG 501 2 AS 501 2 CM 501 1 SG 501 2 FM 521 2
MD 511 3 PD 521 4 OP 521 3 AS 511 2 RH 511 1 SG 511 3 AS 511 2 CM 511 2 SG 511 3 OP 521 3
CM 501 1 RH 511 1 OL 521 3 OG 521 5 PD 521 4 MDG 581 1 OG 521 5 MD 501 2 MDG 581 1 OL 521 3
CM 511 2 FM 521 2 MD 501 2 PD 521 4 FM 521 2 AS 501 2 OT 521 3 MD 511 3 AS 501 2 MD 501 2
SG 501 2 OP 521 3 MD 511 3 OT 521 3 OP 521 3 AS 511 2 PD 521 4 SG 501 2 AS 511 2 MD 511 3
SG 511 3 OL 521 3 CM 501 1 RH 511 1 OL 521 3 OG 521 5 RH 511 1 SG 511 3 OG 521 5 CM 501 1
MDG 581 1 EMS 501 1 CM 511 2 EMS 501 1 CM 501 1 EMS 501 1 FM 521 2 MDG 581 1 OT 521 3 CM 511 2
AS 501 2 MDG525 2 SG 501 2 MDG525 2 CM 511 2 MDG525 2 OP 521 3 EMS 501 1 RH 511 1 EMS 501 1
AS 511 2 MDG526 4 SG 511 3 MDG526 4 MD 501 2 MDG526 4 OL 521 3 MDG525 2 PD 521 4 MDG525 2
OG 521 5 MDG 581 1 MD 511 3 MDG526 4 MDG526 4

23 23 22 24 24 22 25 21 23 23

 2 ภาค 46 ทั้ง 2 ภาค 46
การศึกษา การศึกษา

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 วันจันทรที่ 22 - วันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2562   ลงทะเบียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภาค 1/2562 (นิสิตรหัส 55-61) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http//supreme.swu.ac.th

            วันจันทรที่ 19 - วันจันทรที่ 26 สิงหาคม 2562       เพิ่ม-ลดวิชาและชําระเงินคาคาธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2562  (นิสิตรหัส 55-61)

เพิ่ม-ลดวิชา (นิสิตรหัส 62)

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2562 วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562 - วันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562  ลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2562 (นิสิตรหัส 55-62) ทาง Internet 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http//supreme.swu.ac.th

           วันจันทรที่ 13 -วันจันทรที่ 20 มกราคม 2563        เพิ่ม-ลดวิชา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2562 (นิสิตรหัส 55-62)

************* หากเกินกําหนดนิสิตจะตองเสียคาปรับวันละ 30 บาท************

กลุมที่ 4

ทั้ง 2 ภาค
การศึกษา

46
การศึกษา

กลุมที่ 2 กลุมที่ 3

การศึกษา
46

กลุม กลุม

การลงทะเบียนเรียนของนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 ประจําปการศึกษา 2562

กลุมที่ 5
กลุม

รวมหนวยกิต

ขอมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

กลุม

46 ทั้ง 2 ภาค

กลุมที่ 1

ทั้ง 2 ภาค

กลุม

รวมหนวยกิต
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รายวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ

ศศ 501 ศัลยศาสตร์ 2 2 (2-0-4)
SG 501 Surgery II
ศศ 511 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 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 อายุรศาสตร์ปฎิบัติการทางคลินิก 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 นิติเวชศาสตร์ 2 2 (1-3-2)
FM 521 Forensic Medicine II
วช 501 เวชศาสตร์ชุมชน 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 วิสัญญีวิทยาปฏิบัติการทางคลินิก 2 (0-6-0)
AS 511 Clinical  Practice in Anesthesiology
ศธ 521 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ปฏิบัติการทางคลินิก 3 (1-6-2)
OT 521 Orthopedic  Surgery
กม 521 กุมารเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2 4 (1-9-2)
PD 521 Clerkship  in  Pediatrics  II
สน 521 สูติศาสตร์และปฏิบัติการทางคลินิก  5 (2-9-4)
OG 521 Clerkship  in  Obstetrics 
วศฉ  501 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 (1-0-2)
EMS 501 Emergency  Medicinc

หลักสูตรช้ันปีท่ี 5

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

39 หน่วยกิต
หมวดวิชากลาง

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

วิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตท้ังหมด 46  หน่วยกิต

พศก 525 ประสบการณ์ทางคลินิก 1 2 (0-6)
MDG 525 Clinical Experience  Elective  Module I
พศก526 ประสบการณ์ทางคลินิก 2 4 (0-12)
MDG 526 Clinical Experience  Elective  Module II

สามารถเลือกเรียนเลือกรายวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในคณะแพทยศาสตร์ มศว

หมายเหตุ   เลือกเรียนรายวิชา ณ สถาบันต่างๆ นอกคณะ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี
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กลุ่ม

CM 501 MDG 581
1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์

24-30 ม.ิย.62
9-15 ก.ย.62

CM 501 MDG 581 RH511
1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์
26-ส.ค.-62 28-ต.ค.-62 16-ม.ีค.-63
1-ก.ย.-62 3-พ.ย.-62 22-มี.ค.-63

RH511 CM 501 MDG581

1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์

3-มิ.ย.-62 16 ก.ย. 62 13 ม.ค. 63

9-มิ.ย.-62 22 ก.ย. 62 19 ม.ค. 63

RH511 CM 501 MDG581
1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์

9-ก.ย.-62 18-พ.ย.-62 16 มี.ค. 63
15-ก.ย.-62 24-พ.ย.-62 22 ม.ีค. 63

Elective RH511

2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 5 สัปดาห์

24 ม.ิย. 62 7 ต.ค. 62-

7 ก.ค. 62 13 ต.ค.62

สอบซ่อมวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 ตารางการจัดการเรียนการสอน นิสิตแพทย์ชั้นปทีี ่5 ปกีารศึกษา 2562
ปฐมนิเทศ วันที ่   15 มีนาคม 2562         เวลา13.00-16.00 ณ ห้อง Convention อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

ข้อมูล แก้ไข ณ วนัที่ 30 เม.ย.63

13 พ.ค.2562-14 ก.ค.2562 15ก.ค.2562-15 ก.ย.2562 16 ก.ย.2562-17 พ.ย.2562 18 พ.ย.2562-19 ม.ค.2563 20 ม.ค.2563-22 ม.ีค.2563
9 สัปดาห์ 9 สัปดาห์ 9 สัปดาห์ 9 สัปดาห์ 9 สัปดาห์

1

MD 501-511 CM 511 Elective SG501-511 AS501-511 -OG 521 OT521 PD521 RH511 FM521 OP521 OL521
6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 9 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์

18 พ.ย.-
13 ม.ค.63  -19

 ม.ค.63

    '20 ม.ค.63 -  
9ก.พ.63    '10 ก.พ.63

 -  1 มี.ค.63

2-มี.ค.-63

13 พ.ค.-23 ม.ิย.62
1-14 ก.ค.62

15 ก.ค-28 ก.ค.62
29 ก.ค.-8 ก.ย.62

16 ก.ย.2562-17 พ.ย.2562

8-ธ.ค.-62
09 ธ.ค.62-12 ม.ค.62

22-มี.ค.-63

2

FM521 OP521 OL521 MD 501-511 CM 511 SG501-511 Elective AS501-511 -OG 521 PD521 OT521
3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 9 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 3 สัปดาห์
13-พ.ค.-62 3-มิ.ย.-62 24-มิ.ย.-62 15-ก.ค.-62 2-ก.ย.-62 16-ก.ย.-62 4-พ.ย.-62 18 พ.ย. 62 - 19 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63 24-ก.พ.-63

2-มิ.ย.-62 23-มิ.ย.-62 14-ก.ค.-62 25-ส.ค.-62 15-ก.ย.-62 27-ต.ค.-62 17-พ.ย.-62 23 ก.พ. 63 15-มี.ค.-63

3

OT521 PD521 FM521 OP521 OL521 CM 511 MD501-511 SG501-511 Elective AS501-511 -OG 521
3 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 9 สัปดาห์
13-พ.ค.-62 10-มิ.ย.-62 15-ก.ค.-62 5-ส.ค.-62 26-ส.ค.-62 23-ก.ย.-62 7 ต.ค. 62-17 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62-29 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. 63 20 ม.ค. 63-22 มี.ค.63

2-มิ.ย.-62 14-ก.ค.-62 4-ส.ค.-62 25-ส.ค.-62 15-ก.ย.-62 6-ต.ค.-62 12 ม.ค. 63

4

AS501-511 -OG 521 OT521 PD521 FM521 OP521 OL521 CM 511  MD501-511 SG501-511 Elective

9 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
13 พ.ค. 62-14 ก.ค. 62 15-ก.ค.-62 5 ส.ค.62- 16-ก.ย.-62 7-ต.ค.-62 28 ต.ค. 62-17 พ.ย. 62 25-พ.ย.-62 9 ธ.ค. 62-19 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63-1 มี.ค. 63 2 มี.ค. 63

4-ส.ค.-62 8 ก.ย.62 6-ต.ค.-62 27-ต.ค.-62 8-ธ.ค.-62 15 มี.ค. 63

5

SG501-511 MDG581 AS501-511 -OG 521 OT521 PD521

13 พ.ค. 62--23 มิ.ย. 62 8 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62-15 ก.ย. 62 16-ก.ย.-62

FM521 OP521 OL521
6 สัปดาห์ 1สัปดาห์ 9 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์

18-พ.ย.-62
14 ก.ค. 62 6-ต.ค.-62 8-ธ.ค.-62 19-ธ.ค.-62

เรียนรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 สอบวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ประกาศผลสอบวันที่ 2 เมษายน 2563

CM 501
1 สัปดาห์

20 ม.ค.63-

26 ม.ค.63

9 ธ.ค. 62-19 ม.ค. 6230 ธ.ค. 62-19 ม.ค. 63

3 สัปดาห์
14 ต.ค.-17 พ.ย. 62

2 สัปดาห์

27 ม.ค.63-

9 ก.พ.63

MD501-511
6 สัปดาห์

10 ก.พ.-22 มี.ค. 63

CM 511
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รายชื่อกลุมป 5  

ประจําปการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 



                   นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

                                             กลุม 1
ที่ รหัสประจําตัว โทร

1 58107010001 นางสาว กชกรณ เมฆาวุฒิกุล 084-932-3246

2 58107010002 นางสาว กนกพรรณ สมะลาภา 087-561-7977

3 58107010004 นางสาว ชนากานต จันทรชูวณิชกุล 083-594-4561

4 58107010005 นางสาว ณัชชา อรุณไพโรจนกุล 090-958-6333

5 58107010006 นาย ทวิเทพ เลี้ยววัฒนา 089-354-9651

6 58107010007 นางสาว นันทิชา ไชยกุล 098-324-5459

7 58107010008 นางสาว ปณิชา ภูสิริธนาโชติ 086-514-2459

8 58107010009 นางสาว ปริญรศา มงคลกุล 082-345-0504

9 58107010010 นางสาว พรรณปพร อัศวนภากาศ 080-300-0821

10 58107010011 นางสาว พลอยไพลิน รุงสกาวเลิศ 089-810-2135

11 58107010012 นางสาว ฟาสิริ ถาวรวันชัย 083-002-4928

12 58107010013 นางสาว รัญธิดา จึงรุงเรืองพงษ 081-157-1118

13 58107010015 นางสาว ไอลดา รวีกาญจนา 081-927-8488

14 58107010016 นางสาว ญาณินท ตั้งเจริญไพศาล 089-814-2010

15 58107010017 นาย สุภวิช อยูเปนสุข 094-659-8879

16 58107010020 นาย กฤดิธัช งามอุโฆษ 081-889-1507

17 58107010028 นาย กิตติ สมสุขคงเกษม 061-169-0945

18 58107010037 นาย จิรกิต โชติมา 086-555-3992

19 58107010044 นาย เจษฎากร พรนภา 091-945-1924

20 58107010045 นาย ชนภัทร วงศเจริญ 062-556-5164

21 58107010051 นาย ชลทิตย รุงศิรประภา 087-358-1289

22 58107010059 นางสาว ญานิศา จุธากรณ 085-821-0454

23 58107010077 นาย ติณณภพ ธงนําราษฎร 090-316-7824

24 58107010083 นาย ทาวัต พโรดม 084-645-6645

25 58107010091 นาย ธัชพล กาญจนอําพล 082-499-7942

26 58107010093 นาย ธีระ ชัยบุตร 087-379-3738

27 58107010107 นาย ปฐมชัย โสภณนิธิประเสริฐ 064-149-9093

28 58107010108 นางสาว ปทิตตา จิรถาวรกุล 087-480-4290

29 58107010114 นางสาว ประภาศิริ ทองบุญชู 097-006-6070

30 58107010116 นางสาว ปรินทร พลอมร 062-780-7772

31 58107010128 นางสาว พิชญสินี สบายยิ่ง 095-525-3777

32 58107010153 นาย ราเชน ออนอุระ 086-787-2835

33 58107010154 นางสาว ลลิตา ตุลสุข 086-363-0455

34 58107010179 นางสาว สุจีรณา กังวานกนก 084-642-2535

35 58107010189 นาย อภิรักษ พรเสรีกุล 092-565-2121

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสต-นรีเวชวิทยาและภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดรวมกัน

            การไปเรียนที่สูติศาสตร ที่ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภาควิชาจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง

ชาย 15 คน

หญิง 20 คน

รวม 35 คน

ชื่อ-สกุล
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               นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

                                                   กลุม 2
ที่ รหัสประจําตัว โทร

1 58107010029 นางสาว กันตา ตันติชูศักดิ์ 061-154-1923

2 58107010032 นางสาว เกตุนภา ถิระเดชาพงศ 094-249-4145

3 58107010033 นางสาว เกิดสิริกร เจริญยิ่ง 081-836-4949

4 58107010036 นางสาว จิดาภา สงวนจีน 082-253-3855

5 58107010041 นาย จิรัฏฐ อํานวยพรรณ 083-295-0022

6 58107010047 นางสาว ชนิษฎา เหลืองปฐมอราม 085-823-1287

7 58107010057 นางสาว ชุติภา ฉันทลาโภ 081-651-7201

8 58107010064 นางสาว ณมณ เจริญสุข 085-326-2907

9 58107010065 นาย ณัช กอวิไล 089-510-8911

10 58107010067 นางสาว ณัชชา เอื้อนฤมลสุข 087-688-1145

11 58107010068 นาย ณัฏฐ โชติบุญ 083-558-6771

12 58107010069 นาย ณัฏฐ นรินทร 087-228-8293

13 58107010078 นางสาว เต็มฤทัย มาลินีรัตน 086-783-8877

14 58107010080 นาย ทรัพยมั่นคง สุวัฒนาถ 095-362-4555

15 58107010085 นาย ธนวิชญ ชาญเชี่ยววิชัย 087-546-0754

16 58107010090 นางสาว ธรานนท จักรธรานนท 089-895-5129

17 58107010106 นาย ปฏิภาณ ตั้งกิจเจริญวงศ 083-077-9326

18 58107010117 นางสาว ปรียากร ชางมิ่ง 085-689-0578

19 58107010121 นางสาว เปรมปรีดา ผลผักแวน 083-009-9076

20 58107010124 นาย พสธร เหตานุรักษ 087-925-5539

21 58107010125 นางสาว พิชชาพร ประสพกิจถาวร 086-778-7375

22 58107010141 นาย ภัทท พูนศรัทธา 063-805-3456

23 58107010143 นาย ภูมิ อินทรียงค 085-162-8833

24 58107010159 นาย วรโชติ อภิชาติบุตร 087-151-9030

25 58107010163 นางสาว วราภรณ เกษสุวรรณ 085-371-3949

26 58107010165 นางสาว วริษฐา ลิ้มศิริสวัสดิ์ 092-276-3092

27 58107010167 นางสาว ศมาพร จิตตวีระ 086-911-1020

28 58107010176 นาย สรยุส กิตติสรยุทธ 084-101-4488

29 58107010181 นางสาว สุทธิดา สุจริตศรีชัยกุล 092-431-8321

30 58107010183 นางสาว สุพพดา ฉัตรตระกูลพงษ 084-782-9669

31 58107010190 นาย อภิวิชญ ดํานิล 095-257-1142

32 58107010191 นางสาว อภิสรา ชายเชื้อ 083-104-7738

33 58107010197 นาย อินทัช จุลกิตติพันธ 090-969-5602

34 58107010199 นางสาว กันตกมล วังสถาพร 087-614-7108

35 58107010201 นาย ณัฐพล จิรภัคสิริ 082-562-3225

หมายเหต ุการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสต-นรีเวชวิทยาและภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดรวมกัน

           การไปเรียนที่สูติศาสตร ที่ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภาควิชาจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง

ชาย 15 คน

หญิง 20 คน

รวม 35 คน

ชื่อ-สกุล
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            นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

                                      กลุม 3
ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โทร

1 57107010190 นาย อริยธัช  เอี่ยมตระกูล 089-899-8089

2 58107010019 นางสาว กรุณา เสนาลักษณ 085-075-5347

3 58107010024 นางสาว กวินนาถ ทักษิณวราจาร 097-091-2324

4 58107010025 นางสาว กาญจน บุราเลข 097-017-1132

5 58107010049 นางสาว ชยุดา วิวรรธนกุศล 083-189-2252

6 58107010053 นาย ชวกร วชิรเมธีกุล 090-972-3191

7 58107010055 นาย ชัยกมล อภิปญญาวงศ 091-878-5866

8 58107010056 นาย ชัยศิษฏ โพธิคุณ 085-117-8668

9 58107010058 นางสาว ญาณี สุนันตะ 093-194-5011

10 58107010066 นางสาว ณัชชา ลิมปกิตติสิน 089-784-8251

11 58107010075 นางสาว ณิชกานต คมนียวนิช 087-342-9355

12 58107010096 นางสาว นภัสสร มา 087-594-1739

13 58107010099 นาย นวัต สุธรรมขัย 086-306-4638

14 58107010102 นาย บรรณสรณ เพ็งธรรม 080-120-3495

15 58107010111 นาย ประกาศิต โตอารีย 087-487-2229

16 58107010118 นางสาว ปญญดา กังแฮ 081-886-6765

17 58107010120 นางสาว ปยะรัตน เภาดวง 099-340-1993

18 58107010123 นาย พนธกร ปริยปราณี 090-971-5150

19 58107010126 นางสาว พิชชาพร พงษเขตคาม 089-133-5150

20 58107010138 นางสาว พิราภรณ จิตตหาญ 097-012-3768

21 58107010139 นางสาว แพรวพรรณ จันทรสาม 087-704-3421

22 58107010147 นาย เมธาสิต ใจสอาด 090-810-3447

23 58107010155 นางสาว ลลิตา พิรัชวิสุทธิ์ 090-962-5182

24 58107010157 นาย ลักษมันต สุวรรณฤทธิ์ 083-091-5705

25 58107010158 นางสาว ลิลภัสร นุชเนตร 084-615-4589

26 58107010164 นาย วริทธิ์ วิรัชกุลบดี 087-030-1353

27 58107010169 นางสาว ศศิภา พรายแกว 081-172-7994

28 58107010170 นาย ศิธา โมลิสกุลมงคล 087-125-3248

29 58107010171 นางสาว ศิรดา พวงพัฒนชัย 086-655-2112

30 58107010174 นาย ศุภกิตติ์ กิตติคุณ 080-451-4592

31 58107010175 นาย เศรษฐกิจ โพธิ์ศิริสุข 090-991-2649

32 58107010177 นาย สรวิศ ศรีมวง 085-318-8718

33 58107010192 นางสาว อรวรรณ เพชรสีทอง 088-444-9078

34 58107010194 นางสาว อัซฮานี รักชุมคง 083-658-2947

35 58107010196 นาย อิทธิเดช โชติสวัสดิ์ 099-101-5333

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสต-นรีเวชวิทยาและภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดรวมกัน

           การไปเรียนที่สูติศาสตร ที่ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภาควิชาจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง

ชาย 16 คน

หญิง 19 คน

รวม 35 คน
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            นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

                                      กลุม 4
ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โทร

1 56107010057 นาย จาตุรภัทร ศรีไชยา 092-905-3125

2 58107010018 นางสาว กชกร พินิจกิจไพศาล 093-6523334

3 58107010023 นาย กวิน สุนทร 082-797-4941

4 58107010027 นางสาว กานตสิรี คงณัฐเศรษฐ 086-362-5551

5 58107010039 นาย จิรเมธ โชติกเวสสะกุล 083-159-6155

6 58107010042 นาย จิรันธนิน สันตินิภานนท 095-114-4925

7 58107010046 นางสาว ชนิดาภา นฤนาทไพศาล 086-043-1850

8 58107010061 นางสาว ฐิตารีย วงศสีนิล 081-735-0773

9 58107010062 นาย ฐิติวัฒน โสภณานุรักษกุล 081-454-5488

10 58107010079 นาย ถิรบุญ เปรมวารี 093-578-0138

11 58107010084 นาย ธนวัต รัตนเสรีเกียรติ 083-495-9246

12 58107010087 นาย ธนันท บุญญารัตนากุล 082-445-9540

13 58107010088 นาย ธนากร ธนญชัยกุล 080-944-2869

14 58107010100 นางสาว นิธิวดี เพชรกลับ 087-357-1485

15 58107010101 นาย นุติพงศ พฤกษศิริ 087-596-1960

16 58107010103 นางสาว บุศรารัตน คณิตธรรมนิยม 083-990-8610

17 58107010112 นางสาว ประภัสวรรณ ทัลวัลลิ์ 089-1792856

18 58107010113 นางสาว ประภัสสร ศีละวงษเสรี 085-146-3981

19 58107010115 นางสาว ปริชญา เนรมิตตกพงศ 098-270-3437

20 58107010122 นาย พชรพล ขุมสิน 083-131-3107

21 58107010130 นางสาว พิชญาพร ปฐมธนสาร 086-374-8705

22 58107010131 นาย พิพัฒน พันธคําภา 089-200-5944

23 58107010140 นางสาว ภัคจิรา อมรเมฆินทร 081-412-1631

24 58107010142 นาย ภาสวิชญ ภิญโญตระกูล 089-497-8509

25 58107010145 นาย ภูริวรรษ ธารนพ 084-372-9203

26 58107010146 นางสาว มนทกานติ์ ปยะตันติ 083-448-9898

27 58107010148 นางสาว รมณ รัตนเสรีกุลชัย 095-565-7117

28 58107010150 นางสาว รวิสรา โอภาสเจริญกิจ 082-455-4541

29 58107010166 นางสาว วิชุดา บุพศิริ 089-075-2332

30 58107010168 นางสาว ศศสรัณย พรสุขสวาง 082-329-2213

31 58107010180 นางสาว สุตาภัทร โกวฤทธิ์ 083-770-6975

32 58107010185 นาย เสฏฐวุฒิ ทวีสุทธิเวชย 081-731-7177

33 58107010186 นางสาว องคอร สันติสงวนศักดิ์ 085-090-8668

34 58107010188 นางสาว อภิชญา เพียรศิริภิญโญ 085-900-8546

35 58107010193 นางสาว อริสรา สกุลตันติเมธา 080-427-4400

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสต-นรีเวชวิทยาและภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดรวมกัน

           การไปเรียนที่สูติศาสตร ที่ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภาควิชาจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง

ชาย 15 คน

หญิง 20 คน

รวม 35 คน
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            นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

                                      กลุม 5
ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โทร

1 58107010021 นาย กฤต เดชาประพันธ 085-145-5656

2 58107010022 นาย กฤตภาส เมลืองนนท 080-791-7960

3 58107010035 นาย จตุรภัทร กิจกุศล 061-639-5419

4 58107010038 นาย จิรพัฒน เกิดทับทิม 094-483-7271

5 58107010043 นาย เจตณัฐ ศรีศิริอนันต 091-734-4033

6 58107010048 นาย ชยกร กฤติธันยากร 062-464-4515

7 58107010054 นาย ชัชชล ธีรเกษตรชัย 089-816-1606

8 58107010060 นางสาว ฐิตาพร เสียงสังข 089-768-2094

9 58107010070 นาย ณัฐชนน ศรีสมบุญกุล 083-774-2000

10 58107010072 นาย ณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน 085-022-8443

11 58107010076 นาย ตรีธวัฒน บุญเรศธนะพงศ 086-407-4494

12 58107010081 นางสาว ทองไพลิน เอื้อสามาลย 094-242-7045

13 58107010082 นางสาว ทัศพร เชียงทอง 087-834-3515

14 58107010089 นาย ธนินทร สุวศิน 086-380-6015

15 58107010097 นางสาว นรีนาถ ภูริพงศรัตน 082-078-5686

16 58107010098 นางสาว นฤภร โชติวงศานันต 084-927-9319

17 58107010104 นางสาว เบญญา โกศลอินทรีย 086-767-1467

18 58107010119 นางสาว ปญชาน รัตนโกศลศรี 091-776-6925

19 58107010127 นางสาว พิชชาพร สถาพรพงษภิญโญ 086-345-6647

20 58107010129 นางสาว พิชญา โหตระวารีกาญจน 087-903-9861

21 58107010132 นาย พิพัฒน สมศักดิ์ 091-698-7996

22 58107010134 นางสาว พิมพชนก มะยมรัฐ 084-693-3604

23 58107010136 นางสาว พิมพหทัย สัตยวงศทิพย 088-280-8961

24 58107010137 นางสาว พิมสิริ รุจาวงศสันติ 061-864-1144

25 58107010149 นางสาว รมยธีรา เชียรเจริญธนกิจ 086-600-2332

26 58107010151 นางสาว รักษณาวัณย วณิชยวงศวาน 086-358-6952

27 58107010152 นาย รัฐนันท ปกรณเลอสิริ 095-614-9515

28 58107010156 นางสาว ลลิตา พึ่งวงษ 083-038-3566

29 58107010161 นางสาว วรัตถหทัย ภูสินอัครกุล 084-436-0438

30 58107010162 นาย วรากร เหลืองนภาเลิศ 086-304-6211

31 58107010182 นางสาว สุธีรา สุทธิสุนทร 083-907-0809

32 58107010184 นาย สุรเชษฐ ชีวชุติรุงเรือง 085-815-4815

33 58107010187 นางสาว อธิชยา พงศประสบชัย 095-956-4061

34 58107010200 นางสาว ณัชชา พวงมีชัย 086-773-2585

35 58107010202 นางสาว ธัญพร อิทธิธนาพุฒิ 083-549-4626

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสต-นรีเวชวิทยาและภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดรวมกัน

           การไปเรียนที่สูติศาสตร ที่ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภาควิชาจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง

ชาย 15 คน

หญิง 20 คน

รวม 35 คน
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ที่ รหัสประจําตัว คํานําหนา ชื่อ สกุล กลุม โทร

1 56107010057 นาย จาตุรภัทร ศรีไชยา 4 092-905-3125

2 57107010190 นาย อริยธัช  เอี่ยมตระกูล 3 089-899-8089

3 58107010001 นางสาว กชกรณ เมฆาวุฒิกุล 1 084-932-3246

4 58107010002 นางสาว กนกพรรณ สมะลาภา 1 087-561-7977

5 58107010004 นางสาว ชนากานต จันทรชูวณิชกุล 1 083-594-4561

6 58107010005 นางสาว ณัชชา อรุณไพโรจนกุล 1 090-958-6333

7 58107010006 นาย ทวิเทพ เลี้ยววัฒนา 1 089-354-9651

8 58107010007 นางสาว นันทิชา ไชยกุล 1 098-324-5459

9 58107010008 นางสาว ปณิชา ภูสิริธนาโชติ 1 086-514-2459

10 58107010009 นางสาว ปริญรศา มงคลกุล 1 082-345-0504

11 58107010010 นางสาว พรรณปพร อัศวนภากาศ 1 080-300-0821

12 58107010011 นางสาว พลอยไพลิน รุงสกาวเลิศ 1 089-810-2135

13 58107010012 นางสาว ฟาสิริ ถาวรวันชัย 1 083-002-4928

14 58107010013 นางสาว รัญธิดา จึงรุงเรืองพงษ 1 081-157-1118

15 58107010015 นางสาว ไอลดา รวีกาญจนา 1 081-927-8488

16 58107010016 นางสาว ญาณินท ตั้งเจริญไพศาล 1 089-814-2010

17 58107010017 นาย สุภวิช อยูเปนสุข 1 094-659-8879

18 58107010018 นางสาว กชกร พินิจกิจไพศาล 4 093-6523334

19 58107010019 นางสาว กรุณา เสนาลักษณ 3 085-075-5347

20 58107010020 นาย กฤดิธัช งามอุโฆษ 1 081-889-1507

21 58107010021 นาย กฤต เดชาประพันธ 5 085-145-5656

22 58107010022 นาย กฤตภาส เมลืองนนท 5 080-791-7960

23 58107010023 นาย กวิน สุนทร 4 082-797-4941

24 58107010024 นางสาว กวินนาถ ทักษิณวราจาร 3 097-091-2324

25 58107010025 นางสาว กาญจน บุราเลข 3 097-017-1132

26 58107010027 นางสาว กานตสิรี คงณัฐเศรษฐ 4 086-362-5551

27 58107010028 นาย กิตติ สมสุขคงเกษม 1 061-169-0945

28 58107010029 นางสาว กันตา ตันติชูศักดิ์ 2 061-154-1923

29 58107010032 นางสาว เกตุนภา ถิระเดชาพงศ 2 094-249-4145

30 58107010033 นางสาว เกิดสิริกร เจริญยิ่ง 2 081-836-4949

31 58107010035 นาย จตุรภัทร กิจกุศล 5 061-639-5419

32 58107010036 นางสาว จิดาภา สงวนจีน 2 082-253-3855

33 58107010037 นาย จิรกิต โชติมา 1 086-555-3992

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 1-5 (เรียงตามรหัสประจําตัว)
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ที่ รหัสประจําตัว คํานําหนา ชื่อ สกุล กลุม โทร

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 1-5 (เรียงตามรหัสประจําตัว)

34 58107010038 นาย จิรพัฒน เกิดทับทิม 5 094-483-7271

35 58107010039 นาย จิรเมธ โชติกเวสสะกุล 4 083-159-6155

36 58107010041 นาย จิรัฏฐ อํานวยพรรณ 2 083-295-0022

37 58107010042 นาย จิรันธนิน สันตินิภานนท 4 095-114-4925

38 58107010043 นาย เจตณัฐ ศรีศิริอนันต 5 091-734-4033

39 58107010044 นาย เจษฎากร พรนภา 1 091-945-1924

40 58107010045 นาย ชนภัทร วงศเจริญ 1 062-556-5164

41 58107010046 นางสาว ชนิดาภา นฤนาทไพศาล 4 086-043-1850

42 58107010047 นางสาว ชนิษฎา เหลืองปฐมอราม 2 085-823-1287

43 58107010048 นาย ชยกร กฤติธันยากร 5 062-464-4515

44 58107010049 นางสาว ชยุดา วิวรรธนกุศล 3 083-189-2252

45 58107010051 นาย ชลทิตย รุงศิรประภา 1 087-358-1289

46 58107010053 นาย ชวกร วชิรเมธีกุล 3 090-972-3191

47 58107010054 นาย ชัชชล ธีรเกษตรชัย 5 089-816-1606

48 58107010055 นาย ชัยกมล อภิปญญาวงศ 3 091-878-5866

49 58107010056 นาย ชัยศิษฏ โพธิคุณ 3 085-117-8668

50 58107010057 นางสาว ชุติภา ฉันทลาโภ 2 081-651-7201

51 58107010058 นางสาว ญาณี สุนันตะ 3 093-194-5011

52 58107010059 นางสาว ญานิศา จุธากรณ 1 085-821-0454

53 58107010060 นางสาว ฐิตาพร เสียงสังข 5 089-768-2094

54 58107010061 นางสาว ฐิตารีย วงศสีนิล 4 081-735-0773

55 58107010062 นาย ฐิติวัฒน โสภณานุรักษกุล 4 081-454-5488

56 58107010064 นางสาว ณมณ เจริญสุข 2 085-326-2907

57 58107010065 นาย ณัช กอวิไล 2 089-510-8911

58 58107010066 นางสาว ณัชชา ลิมปกิตติสิน 3 089-784-8251

59 58107010067 นางสาว ณัชชา เอื้อนฤมลสุข 2 087-688-1145

60 58107010068 นาย ณัฏฐ โชติบุญ 2 083-558-6771

61 58107010069 นาย ณัฏฐ นรินทร 2 087-228-8293

62 58107010070 นาย ณัฐชนน ศรีสมบุญกุล 5 083-774-2000

63 58107010072 นาย ณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน 5 085-022-8443

64 58107010075 นางสาว ณิชกานต คมนียวนิช 3 087-342-9355

65 58107010076 นาย ตรีธวัฒน บุญเรศธนะพงศ 5 086-407-4494

66 58107010077 นาย ติณณภพ ธงนําราษฎร 1 090-316-7824
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ที่ รหัสประจําตัว คํานําหนา ชื่อ สกุล กลุม โทร

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 1-5 (เรียงตามรหัสประจําตัว)

67 58107010078 นางสาว เต็มฤทัย มาลินีรัตน 2 086-783-8877

68 58107010079 นาย ถิรบุญ เปรมวารี 4 093-578-0138

69 58107010080 นาย ทรัพยมั่นคง สุวัฒนาถ 2 095-362-4555

70 58107010081 นางสาว ทองไพลิน เอื้อสามาลย 5 094-242-7045

71 58107010082 นางสาว ทัศพร เชียงทอง 5 087-834-3515

72 58107010083 นาย ทาวัต พโรดม 1 084-645-6645

73 58107010084 นาย ธนวัต รัตนเสรีเกียรติ 4 083-495-9246

74 58107010085 นาย ธนวิชญ ชาญเชี่ยววิชัย 2 087-546-0754

75 58107010087 นาย ธนันท บุญญารัตนากุล 4 082-445-9540

76 58107010088 นาย ธนากร ธนญชัยกุล 4 080-944-2869

77 58107010089 นาย ธนินทร สุวศิน 5 086-380-6015

78 58107010090 นางสาว ธรานนท จักรธรานนท 2 089-895-5129

79 58107010091 นาย ธัชพล กาญจนอําพล 1 082-499-7942

80 58107010093 นาย ธีระ ชัยบุตร 1 087-379-3738

81 58107010096 นางสาว นภัสสร มา 3 087-594-1739

82 58107010097 นางสาว นรีนาถ ภูริพงศรัตน 5 082-078-5686

83 58107010098 นางสาว นฤภร โชติวงศานันต 5 084-927-9319

84 58107010099 นาย นวัต สุธรรมขัย 3 086-306-4638

85 58107010100 นางสาว นิธิวดี เพชรกลับ 4 087-357-1485

86 58107010101 นาย นุติพงศ พฤกษศิริ 4 087-596-1960

87 58107010102 นาย บรรณสรณ เพ็งธรรม 3 080-120-3495

88 58107010103 นางสาว บุศรารัตน คณิตธรรมนิยม 4 083-990-8610

89 58107010104 นางสาว เบญญา โกศลอินทรีย 5 086-767-1467

90 58107010106 นาย ปฏิภาณ ตั้งกิจเจริญวงศ 2 083-077-9326

91 58107010107 นาย ปฐมชัย โสภณนิธิประเสริฐ 1 064-149-9093

92 58107010108 นางสาว ปทิตตา จิรถาวรกุล 1 087-480-4290

93 58107010111 นาย ประกาศิต โตอารีย 3 087-487-2229

94 58107010112 นางสาว ประภัสวรรณ ทัลวัลลิ์ 4 089-1792856

95 58107010113 นางสาว ประภัสสร ศีละวงษเสรี 4 085-146-3981

96 58107010114 นางสาว ประภาศิริ ทองบุญชู 1 097-006-6070

97 58107010115 นางสาว ปริชญา เนรมิตตกพงศ 4 098-270-3437

98 58107010116 นางสาว ปรินทร พลอมร 1 062-780-7772

99 58107010117 นางสาว ปรียากร ชางมิ่ง 2 085-689-0578
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ที่ รหัสประจําตัว คํานําหนา ชื่อ สกุล กลุม โทร

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 1-5 (เรียงตามรหัสประจําตัว)

100 58107010118 นางสาว ปญญดา กังแฮ 3 081-886-6765

101 58107010119 นางสาว ปญชาน รัตนโกศลศรี 5 091-776-6925

102 58107010120 นางสาว ปยะรัตน เภาดวง 3 099-340-1993

103 58107010121 นางสาว เปรมปรีดา ผลผักแวน 2 083-009-9076

104 58107010122 นาย พชรพล ขุมสิน 4 083-131-3107

105 58107010123 นาย พนธกร ปริยปราณี 3 090-971-5150

106 58107010124 นาย พสธร เหตานุรักษ 2 087-925-5539

107 58107010125 นางสาว พิชชาพร ประสพกิจถาวร 2 086-778-7375

108 58107010126 นางสาว พิชชาพร พงษเขตคาม 3 089-133-5150

109 58107010127 นางสาว พิชชาพร สถาพรพงษภิญโญ 5 086-345-6647

110 58107010128 นางสาว พิชญสินี สบายยิ่ง 1 095-525-3777

111 58107010129 นางสาว พิชญา โหตระวารีกาญจน 5 087-903-9861

112 58107010130 นางสาว พิชญาพร ปฐมธนสาร 4 086-374-8705

113 58107010131 นาย พิพัฒน พันธคําภา 4 089-200-5944

114 58107010132 นาย พิพัฒน สมศักดิ์ 5 091-698-7996

115 58107010134 นางสาว พิมพชนก มะยมรัฐ 5 084-693-3604

116 58107010136 นางสาว พิมพหทัย สัตยวงศทิพย 5 088-280-8961

117 58107010137 นางสาว พิมสิริ รุจาวงศสันติ 5 061-864-1144

118 58107010138 นางสาว พิราภรณ จิตตหาญ 3 097-012-3768

119 58107010139 นางสาว แพรวพรรณ จันทรสาม 3 087-704-3421

120 58107010140 นางสาว ภัคจิรา อมรเมฆินทร 4 081-412-1631

121 58107010141 นาย ภัทท พูนศรัทธา 2 063-805-3456

122 58107010142 นาย ภาสวิชญ ภิญโญตระกูล 4 089-497-8509

123 58107010143 นาย ภูมิ อินทรียงค 2 085-162-8833

124 58107010145 นาย ภูริวรรษ ธารนพ 4 084-372-9203

125 58107010146 นางสาว มนทกานติ์ ปยะตันติ 4 083-448-9898

126 58107010147 นาย เมธาสิต ใจสอาด 3 090-810-3447

127 58107010148 นางสาว รมณ รัตนเสรีกุลชัย 4 095-565-7117

128 58107010149 นางสาว รมยธีรา เชียรเจริญธนกิจ 5 086-600-2332

129 58107010150 นางสาว รวิสรา โอภาสเจริญกิจ 4 082-455-4541

130 58107010151 นางสาว รักษณาวัณย วณิชยวงศวาน 5 086-358-6952

131 58107010152 นาย รัฐนันท ปกรณเลอสิริ 5 095-614-9515

132 58107010153 นาย ราเชน ออนอุระ 1 086-787-2835
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ที่ รหัสประจําตัว คํานําหนา ชื่อ สกุล กลุม โทร

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 1-5 (เรียงตามรหัสประจําตัว)

133 58107010154 นางสาว ลลิตา ตุลสุข 1 086-363-0455

134 58107010155 นางสาว ลลิตา พิรัชวิสุทธิ์ 3 090-962-5182

135 58107010156 นางสาว ลลิตา พึ่งวงษ 5 083-038-3566

136 58107010157 นาย ลักษมันต สุวรรณฤทธิ์ 3 083-091-5705

137 58107010158 นางสาว ลิลภัสร นุชเนตร 3 084-615-4589

138 58107010159 นาย วรโชติ อภิชาติบุตร 2 087-151-9030

139 58107010161 นางสาว วรัตถหทัย ภูสินอัครกุล 5 084-436-0438

140 58107010162 นาย วรากร เหลืองนภาเลิศ 5 086-304-6211

141 58107010163 นางสาว วราภรณ เกษสุวรรณ 2 085-371-3949

142 58107010164 นาย วริทธิ์ วิรัชกุลบดี 3 087-030-1353

143 58107010165 นางสาว วริษฐา ลิ้มศิริสวัสดิ์ 2 092-276-3092

144 58107010166 นางสาว วิชุดา บุพศิริ 4 089-075-2332

145 58107010167 นางสาว ศมาพร จิตตวีระ 2 086-911-1020

146 58107010168 นางสาว ศศสรัณย พรสุขสวาง 4 082-329-2213

147 58107010169 นางสาว ศศิภา พรายแกว 3 081-172-7994

148 58107010170 นาย ศิธา โมลิสกุลมงคล 3 087-125-3248

149 58107010171 นางสาว ศิรดา พวงพัฒนชัย 3 086-655-2112

150 58107010174 นาย ศุภกิตติ์ กิตติคุณ 3 080-451-4592

151 58107010175 นาย เศรษฐกิจ โพธิ์ศิริสุข 3 090-991-2649

152 58107010176 นาย สรยุส กิตติสรยุทธ 2 084-101-4488

153 58107010177 นาย สรวิศ ศรีมวง 3 085-318-8718

154 58107010179 นางสาว สุจีรณา กังวานกนก 1 084-642-2535

155 58107010180 นางสาว สุตาภัทร โกวฤทธิ์ 4 083-770-6975

156 58107010181 นางสาว สุทธิดา สุจริตศรีชัยกุล 2 092-431-8321

157 58107010182 นางสาว สุธีรา สุทธิสุนทร 5 083-907-0809

158 58107010183 นางสาว สุพพดา ฉัตรตระกูลพงษ 2 087-493-1263

159 58107010184 นาย สุรเชษฐ ชีวชุติรุงเรือง 5 085-815-4815

160 58107010185 นาย เสฏฐวุฒิ ทวีสุทธิเวชย 4 081-731-7177

161 58107010186 นางสาว องคอร สันติสงวนศักดิ์ 4 085-090-8668

162 58107010187 นางสาว อธิชยา พงศประสบชัย 5 095-956-4061

163 58107010188 นางสาว อภิชญา เพียรศิริภิญโญ 4 085-900-8546

164 58107010189 นาย อภิรักษ พรเสรีกุล 1 092-565-2121

165 58107010190 นาย อภิวิชญ ดํานิล 2 095-257-1142
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ที่ รหัสประจําตัว คํานําหนา ชื่อ สกุล กลุม โทร

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 1-5 (เรียงตามรหัสประจําตัว)

166 58107010191 นางสาว อภิสรา ชายเชื้อ 2 083-104-7738

167 58107010192 นางสาว อรวรรณ เพชรสีทอง 3 088-444-9078

168 58107010193 นางสาว อริสรา สกุลตันติเมธา 4 080-427-4400

169 58107010194 นางสาว อัซฮานี รักชุมคง 3 083-658-2947

170 58107010196 นาย อิทธิเดช โชติสวัสดิ์ 3 099-101-5333

171 58107010197 นาย อินทัช จุลกิตติพันธ 2 090-969-5602

172 58107010199 นางสาว กันตกมล วังสถาพร 2 087-614-7108

173 58107010200 นางสาว ณัชชา พวงมีชัย 5 086-773-2585

174 58107010201 นาย ณัฐพล จิรภัคสิริ 2 082-562-3225

175 58107010202 นางสาว ธัญพร อิทธิธนาพุฒิ 5 083-549-4626
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รายชื่อเปล่ียนกลุม  

ณ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน 

ประจําปการศึกษา 2562 

 
 

 

 

 

 



รายวิชาที่เรียน 13 พ.ค.-23 ม.ิย.62 29 ก.ค.-8 ก.ย. 62 16 ก.ย.-17 พ.ย.62 18 พ.ย.-8 ธ.ค.62 9 ธ.ค.62-12 ม.ค.63 13 ม.ค.-19 ม.ค.63 10 ก.พ.-22 ม.ีค.63

ป 4 อายุรศาสตร (6 สัปดาห) ศัลยศาสตร (6 สัปดาห) สูติศาสตร (5 สัปดาห) ออรโธปดิกส (3 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (5 สัปดาห) เวชศาสตรฟนฟู (1 สัปดาห) จักษ-ุโสต (6 สัปดาห)

1 58107010001 นางสาว กชกรณ เมฆาวุฒิกุล นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

2 58107010002 นางสาว กนกพรรณ สมะลาภา ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

3 58107010004 นางสาว ชนากานต จันทรชูวณิชกุล ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

4 58107010005 นางสาว ณัชชา อรุณไพโรจนกุล นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

5 58107010006 นาย ทวิเทพ เลี้ยววัฒนา นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

6 58107010007 นางสาว นันทิชา ไชยกุล ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

7 58107010008 นางสาว ปณิชา ภูสิริธนาโชติ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

8 58107010009 นางสาว ปริญรศา มงคลกุล ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

9 58107010010 นางสาว พรรณปพร อัศวนภากาศ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

10 58107010011 นางสาว พลอยไพลิน รุงสกาวเลิศ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

11 58107010012 นางสาว ฟาสิริ ถาวรวันชัย นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

12 58107010013 นางสาว รัญธิดา จึงรุงเรืองพงษ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

13 58107010015 นางสาว ไอลดา รวีกาญจนา ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

14 58107010016 นางสาว ญาณินท ตั้งเจริญไพศาล นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

15 58107010017 นาย สุภวิช อยูเปนสุข นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

16 58107010020 นาย กฤดิธัช งามอุโฆษ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

17 58107010028 นาย กิตติ สมสุขคงเกษม ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

18 58107010037 นาย จิรกิต โชติมา นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

19 58107010044 นาย เจษฎากร พรนภา นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

20 58107010045 นาย ชนภัทร วงศเจริญ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

21 58107010051 นาย ชลทิตย รุงศิรประภา จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

22 58107010059 นางสาว ญานิศา จุธากรณ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

23 58107010077 นาย ติณณภพ ธงนําราษฎร ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

24 58107010083 นาย ทาวัต พโรดม นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

25 58107010091 นาย ธัชพล กาญจนอําพล ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

26 58107010093 นาย ธีระ ชัยบุตร ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

27 58107010107 นาย ปฐมชัย โสภณนิธิประเสริฐ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

28 58107010108 นางสาว ปทิตตา จิรถาวรกุล จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

29 58107010114 นางสาว ประภาศิริ ทองบุญชู ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 1

ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล
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รายวิชาที่เรียน 13 พ.ค.-23 ม.ิย.62 29 ก.ค.-8 ก.ย. 62 16 ก.ย.-17 พ.ย.62 18 พ.ย.-8 ธ.ค.62 9 ธ.ค.62-12 ม.ค.63 13 ม.ค.-19 ม.ค.63 10 ก.พ.-22 ม.ีค.63

ป 4 อายุรศาสตร (6 สัปดาห) ศัลยศาสตร (6 สัปดาห) สูติศาสตร (5 สัปดาห) ออรโธปดิกส (3 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (5 สัปดาห) เวชศาสตรฟนฟู (1 สัปดาห) จักษ-ุโสต (6 สัปดาห)

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 1

ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

30 58107010116 นางสาว ปรินทร พลอมร ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

31 58107010128 นางสาว พิชญสินี สบายยิ่ง ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

32 58107010153 นาย ราเชน ออนอุระ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

33 58107010154 นางสาว ลลิตา ตุลสุข นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

34 58107010179 นางสาว สุจีรณา กังวานกนก ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

35 58107010189 นาย อภิรักษ พรเสรีกุล จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

หมายเหตุ เนื่องจากภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เรียนรวมกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา ใหดูการขึ้นปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยาอีกครั้งหนึ่ง

ชาย 15 คน

หญิง 20 คน

รวม 35 คน
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รายวิชาที่เรียน 3 ม.ิย.-14 ก.ค.62 15 ก.ค.-25 ส.ค.62 16 ก.ย.-27 ต.ค.62 18 พ.ย.62-19 ม.ค.63 20 ม.ค.-23 ก.พ.63 24 ก.พ.-15 ม.ีค.63 16 ม.ีค.-22 ม.ีค.63

ป 4 จักษ-ุโสต (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (6 สัปดาห) ศัลยศาสตร (6 สัปดาห) สูติศาสตร (5 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (5 สัปดาห) ออรโธปดิกส (3 สัปดาห) เวชศาสตรฟนฟู (1 สัปดาห)

1 58107010029 นางสาว กันตา ตันติชูศักดิ์ นรีเวชวิทยา ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

2 58107010032 นางสาว เกตุนภา ถิระเดชาพงศ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

3 58107010033 นางสาว เกิดสิริกร เจริญยิ่ง นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

4 58107010036 นางสาว จิดาภา สงวนจีน นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

5 58107010041 นาย จิรัฏฐ อํานวยพรรณ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

6 58107010047 นางสาว ชนิษฎา เหลืองปฐมอราม ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

7 58107010057 นางสาว ชุติภา ฉันทลาโภ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

8 58107010064 นางสาว ณมณ เจริญสุข จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

9 58107010065 นาย ณัช กอวิไล จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

10 58107010067 นางสาว ณัชชา เอื้อนฤมลสุข จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

11 58107010068 นาย ณัฏฐ โชติบุญ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

12 58107010069 นาย ณัฏฐ นรินทร จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

13 58107010078 นางสาว เต็มฤทัย มาลินีรัตน นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

14 58107010080 นาย ทรัพยมั่นคง สุวัฒนาถ นรีเวชวิทยา ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

15 58107010085 นาย ธนวิชญ ชาญเชี่ยววิชัย นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

16 58107010090 นางสาว ธรานนท จักรธรานนท นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

17 58107010106 นาย ปฏิภาณ ตั้งกิจเจริญวงศ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

18 58107010117 นางสาว ปรียากร ชางมิ่ง จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

19 58107010121 นางสาว เปรมปรีดา ผลผักแวน จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

20 58107010124 นาย พสธร เหตานุรักษ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

21 58107010125 นางสาว พิชชาพร ประสพกิจถาวร ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

22 58107010141 นาย ภัทท พูนศรัทธา ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

23 58107010143 นาย ภูมิ อินทรียงค นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

24 58107010159 นาย วรโชติ อภิชาติบุตร ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

25 58107010163 นางสาว วราภรณ เกษสุวรรณ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

26 58107010165 นางสาว วริษฐา ลิ้มศิริสวัสดิ์ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

27 58107010167 นางสาว ศมาพร จิตตวีระ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

28 58107010176 นาย สรยุส กิตติสรยุทธ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

29 58107010181 นางสาว สุทธิดา สุจริตศรีชัยกุล จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562
กลุม 2
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รายวิชาที่เรียน 3 ม.ิย.-14 ก.ค.62 15 ก.ค.-25 ส.ค.62 16 ก.ย.-27 ต.ค.62 18 พ.ย.62-19 ม.ค.63 20 ม.ค.-23 ก.พ.63 24 ก.พ.-15 ม.ีค.63 16 ม.ีค.-22 ม.ีค.63

ป 4 จักษ-ุโสต (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (6 สัปดาห) ศัลยศาสตร (6 สัปดาห) สูติศาสตร (5 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (5 สัปดาห) ออรโธปดิกส (3 สัปดาห) เวชศาสตรฟนฟู (1 สัปดาห)
ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562
กลุม 2

30 58107010183 นางสาว สุพพดา ฉัตรตระกูลพงษ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

31 58107010190 นาย อภิวิชญ ดํานิล นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

32 58107010191 นางสาว อภิสรา ชายเชื้อ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

33 58107010197 นาย อินทัช จุลกิตติพันธ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

34 58107010199 นางสาว กันตกมล วังสถาพร ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

35 58107010201 นาย ณัฐพล จิรภัคสิริ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

หมายเหตุ เนื่องจากภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เรียนรวมกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา ใหดูการขึ้นปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยาอีกครั้งหนึ่ง

ชาย 15 คน

หญิง 20 คน

รวม 35 คน
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รายวิชาที่เรียน 13 พ.ค.-2 ม.ิย.62 3 ม.ิย.-9 ม.ิย.62 10 ม.ิย.-14 ก.ค.62 5 ส.ค.-15 ก.ย.62 7 ต.ค.-17 พ.ย.62 18 พ.ย.-29 ธ.ค.62 20 ม.ค.-22 ม.ีค.63

ป 4 ออรโธปดิกส (3 สัปดาห) เวชศาสตรฟนฟู (1 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (5 สัปดาห) จักษุ-โสต (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (6 สัปดาห) ศัลยศาสตร (6 สัปดาห) สูติศาสตร (5 สัปดาห)

1 57107010190 นาย อริยธัช  เอี่ยมตระกูล กุมารเวชศาตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

2 58107010019 นางสาว กรุณา เสนาลักษณ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

3 58107010024 นางสาว กวินนาถ ทักษิณวราจาร ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

4 58107010025 นางสาว กาญจน บุราเลข นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

5 58107010049 นางสาว ชยุดา วิวรรธนกุศล ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

6 58107010053 นาย ชวกร วชิรเมธีกุล จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

7 58107010055 นาย ชัยกมล อภิปญญาวงศ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

8 58107010056 นาย ชัยศิษฏ โพธิคุณ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

9 58107010058 นางสาว ญาณี สุนันตะ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

10 58107010066 นางสาว ณัชชา ลิมปกิตติสิน จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

11 58107010075 นางสาว ณิชกานต คมนียวนิช จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

12 58107010096 นางสาว นภัสสร มา ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

13 58107010099 นาย นวัต สุธรรมขัย ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

14 58107010102 นาย บรรณสรณ เพ็งธรรม จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

15 58107010111 นาย ประกาศิต โตอารีย จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

16 58107010118 นางสาว ปญญดา กังแฮ จิตเวช+อายุร ชลประทาน

17 58107010120 นางสาว ปยะรัตน เภาดวง ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

18 58107010123 นาย พนธกร ปริยปราณี นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

19 58107010126 นางสาว พิชชาพร พงษเขตคาม จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

20 58107010138 นางสาว พิราภรณ จิตตหาญ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

21 58107010139 นางสาว แพรวพรรณ จันทรสาม ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

22 58107010147 นาย เมธาสิต ใจสอาด นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

23 58107010155 นางสาว ลลิตา พิรัชวิสุทธิ์ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

24 58107010157 นาย ลักษมันต สุวรรณฤทธิ์ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

25 58107010158 นางสาว ลิลภัสร นุชเนตร ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

26 58107010164 นาย วริทธิ์ วิรัชกุลบดี ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

27 58107010169 นางสาว ศศิภา พรายแกว จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

28 58107010170 นาย ศิธา โมลิสกุลมงคล ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

29 58107010171 นางสาว ศิรดา พวงพัฒนชัย จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

เกรดนิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 3
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รายวิชาที่เรียน 13 พ.ค.-2 ม.ิย.62 3 ม.ิย.-9 ม.ิย.62 10 ม.ิย.-14 ก.ค.62 5 ส.ค.-15 ก.ย.62 7 ต.ค.-17 พ.ย.62 18 พ.ย.-29 ธ.ค.62 20 ม.ค.-22 ม.ีค.63

ป 4 ออรโธปดิกส (3 สัปดาห) เวชศาสตรฟนฟู (1 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (5 สัปดาห) จักษุ-โสต (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (6 สัปดาห) ศัลยศาสตร (6 สัปดาห) สูติศาสตร (5 สัปดาห)
ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

เกรดนิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 3

30 58107010174 นาย ศุภกิตติ์ กิตติคุณ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

31 58107010175 นาย เศรษฐกิจ โพธิ์ศิริสุข จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

32 58107010177 นาย สรวิศ ศรีมวง จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

33 58107010192 นางสาว อรวรรณ เพชรสีทอง นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

34 58107010194 นางสาว อัซฮานี รักชุมคง จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

35 58107010196 นาย อิทธิเดช โชติสวัสดิ์ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

หมายเหตุ เนื่องจากภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เรียนรวมกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา ใหดูการขึ้นปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยาอีกครั้งหนึ่ง

ชาย 16 คน

หญิง 19 คน

รวม 35 คน
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รายวิชาที่เรียน 13 พ.ค.-14 ก.ค.62 15 ก.ค.-4 ส.ค.62 5 ส.ค.-8 ก.ย.62 9 ก.ย.-15 ก.ย.62 7 ต.ค.-17 พ.ย.62 9 ธ.ค.62-19 ม.ค.63 20 ม.ค.-1 ม.ีค.63

ป 4 สูติศาสตร (5 สัปดาห) ออรโธปดิกส (3 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (5 สัปดาห) เวชศาสตรฟนฟู (1 สัปดาห) จักษุ-โสต (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (6 สัปดาห) ศัลยศาสตร (6 สัปดาห)

1 56107010057 นาย จาตุรภัทร ศรีไชยา นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

2 58107010018 นางสาว กชกร พินิจกิจไพศาล จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

3 58107010023 นาย กวิน สุนทร ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

4 58107010027 นางสาว กานตสิรี คงณัฐเศรษฐ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

5 58107010039 นาย จิรเมธ โชติกเวสสะกุล นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

6 58107010042 นาย จิรันธนิน สันตินิภานนท นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

7 58107010046 นางสาว ชนิดาภา นฤนาทไพศาล ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

8 58107010061 นางสาว ฐิตารีย วงศสีนิล จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

9 58107010062 นาย ฐิติวัฒน โสภณานุรักษกุล จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

10 58107010079 นาย ถิรบุญ เปรมวารี จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

11 58107010084 นาย ธนวัต รัตนเสรีเกียรติ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

12 58107010087 นาย ธนันท บุญญารัตนากุล จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

13 58107010088 นาย ธนากร ธนญชัยกุล นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

14 58107010100 นางสาว นิธิวดี เพชรกลับ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

15 58107010101 นาย นุติพงศ พฤกษศิริ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

16 58107010103 นางสาว บุศรารัตน คณิตธรรมนิยม นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

17 58107010112 นางสาว ประภัสวรรณ ทัลวัลลิ์ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

18 58107010113 นางสาว ประภัสสร ศีละวงษเสรี ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

19 58107010115 นางสาว ปริชญา เนรมิตตกพงศ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

20 58107010122 นาย พชรพล ขุมสิน ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

21 58107010130 นางสาว พิชญาพร ปฐมธนสาร ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

22 58107010131 นาย พิพัฒน พันธคําภา จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

23 58107010140 นางสาว ภัคจิรา อมรเมฆินทร จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

24 58107010142 นาย ภาสวิชญ ภิญโญตระกูล นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

25 58107010145 นาย ภูริวรรษ ธารนพ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

26 58107010146 นางสาว มนทกานติ์ ปยะตันติ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

27 58107010148 นางสาว รมณ รัตนเสรีกุลชัย นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

28 58107010150 นางสาว รวิสรา โอภาสเจริญกิจ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

29 58107010166 นางสาว วิชุดา บุพศิริ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 4
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รายวิชาที่เรียน 13 พ.ค.-14 ก.ค.62 15 ก.ค.-4 ส.ค.62 5 ส.ค.-8 ก.ย.62 9 ก.ย.-15 ก.ย.62 7 ต.ค.-17 พ.ย.62 9 ธ.ค.62-19 ม.ค.63 20 ม.ค.-1 ม.ีค.63

ป 4 สูติศาสตร (5 สัปดาห) ออรโธปดิกส (3 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (5 สัปดาห) เวชศาสตรฟนฟู (1 สัปดาห) จักษุ-โสต (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (6 สัปดาห) ศัลยศาสตร (6 สัปดาห)
ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 4

30 58107010168 นางสาว ศศสรัณย พรสุขสวาง จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

31 58107010180 นางสาว สุตาภัทร โกวฤทธิ์ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

32 58107010185 นาย เสฏฐวุฒิ ทวีสุทธิเวชย จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

33 58107010186 นางสาว องคอร สันติสงวนศักดิ์ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

34 58107010188 นางสาว อภิชญา เพียรศิริภิญโญ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

35 58107010193 นางสาว อริสรา สกุลตันติเมธา ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

หมายเหตุ เนื่องจากภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เรียนรวมกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา ใหดูการขึ้นปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยาอีกครั้งหนึ่ง

ชาย 15 คน

หญิง 20 คน

รวม 35 คน
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รายวิชาที่เรียน 13 พ.ค.-23 ม.ิย.62 15 ก.ค.-15 ก.ย.62 16 ก.ย.-6 ต.ค.62 7 ต.ค.-13 ต.ค.62 14 ต.ค.-17 พ.ย.62 9 ธ.ค.62-19 ม.ค.63 10 ก.พ.-22 ม.ีค.63

ป 4 ศัลยศาสตร (6 สัปดาห) สูติศาสตร (5 สัปดาห) ออรโธปดิกส (3 สัปดาห) เวชศาสตรฟนฟู (1 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (5 สัปดาห) จักษุ-โสต (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (6 สัปดาห)

1 58107010021 นาย กฤต เดชาประพันธ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

2 58107010022 นาย กฤตภาส เมลืองนนท นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

3 58107010035 นาย จตุรภัทร กิจกุศล นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

4 58107010038 นาย จิรพัฒน เกิดทับทิม นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

5 58107010043 นาย เจตณัฐ ศรีศิริอนันต นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

6 58107010048 นาย ชยกร กฤติธันยากร จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

7 58107010054 นาย ชัชชล ธีรเกษตรชัย จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

8 58107010060 นางสาว ฐิตาพร เสียงสังข จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

9 58107010070 นาย ณัฐชนน ศรีสมบุญกุล จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

10 58107010072 นาย ณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

11 58107010076 นาย ตรีธวัฒน บุญเรศธนะพงศ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

12 58107010081 นางสาว ทองไพลิน เอื้อสามาลย นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

13 58107010082 นางสาว ทัศพร เชียงทอง ศัลย+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

14 58107010089 นาย ธนินทร สุวศิน ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

15 58107010097 นางสาว นรีนาถ ภูริพงศรัตน นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

16 58107010098 นางสาว นฤภร โชติวงศานันต นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน

17 58107010104 นางสาว เบญญา โกศลอินทรีย จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

18 58107010119 นางสาว ปญชาน รัตนโกศลศรี จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

19 58107010127 นางสาว พิชชาพร สถาพรพงษภิญโญ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

20 58107010129 นางสาว พิชญา โหตระวารีกาญจน ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

21 58107010132 นาย พิพัฒน สมศักดิ์ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

22 58107010134 นางสาว พิมพชนก มะยมรัฐ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

23 58107010136 นางสาว พิมพหทัย สัตยวงศทิพย จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

24 58107010137 นางสาว พิมสิริ รุจาวงศสันติ จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

25 58107010149 นางสาว รมยธีรา เชียรเจริญธนกิจ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

26 58107010151 นางสาว รักษณาวัณย วณิชยวงศวาน นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

27 58107010152 นาย รัฐนันท ปกรณเลอสิริ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

28 58107010156 นางสาว ลลิตา พึ่งวงษ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

29 58107010161 นางสาว วรัตถหทัย ภูสินอัครกุล ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 5

Page 32 of 74



รายวิชาที่เรียน 13 พ.ค.-23 ม.ิย.62 15 ก.ค.-15 ก.ย.62 16 ก.ย.-6 ต.ค.62 7 ต.ค.-13 ต.ค.62 14 ต.ค.-17 พ.ย.62 9 ธ.ค.62-19 ม.ค.63 10 ก.พ.-22 ม.ีค.63

ป 4 ศัลยศาสตร (6 สัปดาห) สูติศาสตร (5 สัปดาห) ออรโธปดิกส (3 สัปดาห) เวชศาสตรฟนฟู (1 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (5 สัปดาห) จักษุ-โสต (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (6 สัปดาห)
ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2562

กลุม 5

30 58107010162 นาย วรากร เหลืองนภาเลิศ ศัลยศาสตร ชลประทาน ชลประทาน

31 58107010182 นางสาว สุธีรา สุทธิสุนทร นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

32 58107010184 นาย สุรเชษฐ ชีวชุติรุงเรือง จิตเวช+อายุร ชลประทาน ชลประทาน

33 58107010187 นางสาว อธิชยา พงศประสบชัย นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

34 58107010200 นางสาว ณัชชา พวงมีชัย นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

35 58107010202 นางสาว ธัญพร อิทธิธนาพุฒิ นรีเวช+กุมาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

หมายเหตุ เนื่องจากภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เรียนรวมกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา ใหดูการขึ้นปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยาอีกครั้งหนึ่ง

ชาย 15 คน

หญิง 20 คน

รวม 35 คน
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รายชื่อนิสิตแพทยชั้นปที่ 5  

ข้ึนปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 



ที่ รหัส คํานําหนา ชื่อ-สกุล สกุล Tel

1 56107010012 นาย อดิศ สังเพ็ชร 084-552-5333

2 56107010066 นาย ทยุต ธงทอง 085-071-2745

3 56107010094 นางสาว พลอยนภัส  ศิริเอี่ยมแสง 085-308-0400

4 56107010141 นาย ภาณุกร แพถนอม 086-405-2545

5 57107010006 นางสาว ปรางคปรา ศรีสวัสดิ์ 064-241-9945

6 57107010011 นางสาว สมิตา เนติลัดดานนท 062-354-7981

7 57107010069 นาย ธนพัฒน ปราชญาพิทักษ 091-490-3904

8 57107010087 นาย นนทธนะ  อัศววิทูรทิพย 061-964-1516

9 57107010117 นาย พีรณัฏฐ จันทรางกูร 089-999-4517

10 57107010124 นางสาว ภาวินีย  หาญวิวัฒนกิจ 098-289-1359

11 57107010125 นาย ภูริ วิจัยธรรมฤทธิ์ 086-092-6142

12 57107010131 นาย รังสิมันต คงทิม 099-346-0346

13 57107010154 นาย วิรุณ เกียรติคุณรัตน 080-959-8104

14 57107010173 นาย สุนิธิ  เต็มผลทรัพย 087-817-6701

15 58107010034 นาย คุณณภัศ รัตนอมรางกูร 091-401-7744

16 58107010052 นาย ชลันธร กุลธรชลานันท 089-132-6005

17 58107010063 นาย ณพวัฒน เตชวรสินสกุล 087-718-8695

18 58107010071 นางสาว ณัฐชา สนองคุณวรกุล 085-229-1494

19 58107010073 นางสาว ณัฐนลิน ชุมพลพาณิชย 061-772-2173

20 58107010074 นาย ณัฐวิชญ สินธุรัตเวช 089-492-2000

21 58107010094 นางสาว นพวรรณ อุดล 093-193-4290

22 58107010110 นางสาว ปภัชญา มีความดี 084-641-5651

23 58107010160 นาย วรัตถสิทธิ์ วรรณสังข 084-330-4589

24 58107010172 นาย ศิระ ชัชทองคํา 088-194-7891

25 58107010173 นาย ศุภกร ผลาโชติ 088-187-7531

26 58107010195 นาย อานนท โชติกไกร 093-959-0887

*รายละเอียดอยูในเอกสารแนบเพิ่มเติม

นิสิตขึ้นเพิ่มเติม
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รูปกลุมนิสิตแพทยป 5  

ประจําปการศึกษา 2562 

 

 

 

 



 

นิสิตแพทยชั้นปท่ี 5  ประจําปการศึกษา 2562 
กลุม  1 

 

   
58107010001 

นางสาวกชกรณ  เมฆาวุฒิกุล 
58107010002 

นางสาวกนกพรรณ  สมะลาภา 
58107010004 

นางสาวชนากานต  จันทรชูวณิชกุล 

   
58107010005 

นางสาวณัชชา  อรุณไพโรจนกุล 
58107010006 

นายทวิเทพ  เลี้ยววัฒนา 
58107010007 

นางสาวนันทิชา  ไชยกุล 

   
58107010008 

นางสาวปณิชา  ภูสิริธนาโชต ิ
58107010009 

นางสาวปริญรศา  มงคลกุล 
58107010010 

นางสาวพรรณปพร  อัศวนภากาศ 
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นิสิตแพทยชั้นปท่ี 5  ประจําปการศึกษา 2562 
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58107010011 

นางสาวพลอยไพลิน  รุงสกาวเลิศ 
58107010012 

นางสาวฟาสิริ  ถาวรวันชัย 
58107010013 

นางสาวรัญธิดา  จึงรุงเรืองพงษ 

   
58107010015 

นางสาวไอลดา  รวีกาญจนา 
58107010016 

นางสาวญาณินท  ตั้งเจริญไพศาล 
58107010017 

นายสุภวิช  อยูเปนสุข 

   
58107010020 

นายกฤดิธัช  งามอุโฆษ 
58107010028 

นายกิตติ  สมสุขคงเกษม 
58107010037 

นายจิรกิต  โชติมา 
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นิสิตแพทยชั้นปท่ี 5  ประจําปการศึกษา 2562 
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58107010044 

นายเจษฎากร  พรนภา 
58107010045 

นายชนภัทร  วงศเจริญ 
58107010051 

นายชลทิตย  รุงศิรประภา 

   
58107010059 

นางสาวญานิศา  จุธากรณ 
58107010077 

นายติณณภพ  ธงนําราษฎร 
58107010083 

นายทาวัต  พโรดม 

   
58107010091 

นายธัชพล  กาญจนอําพล 
58107010093 

นายธีระ  ชัยบุตร 
58107010107 

นายปฐมชัย  โสภณนิธิ
ประเสริฐ 
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 นิสิตแพทยชั้นปท่ี 5  ประจําปการศึกษา 2562 
กลุม  1 

 

   
58107010108 

นางสาวปทิตตา  จิรถาวรกุล 
58107010114 

นางสาวประภาศิริ  ทองบุญ
ช ู

58107010116 
นางสาวปรินทร  พลอมร 

   
58107010128 

นางสาวพิชญสินี  สบายยิ่ง 
58107010153 

นายราเชน  ออนอุระ 
58107010154 

นางสาวลลิตา  ตุลสุข 

  

 

58107010179 
นางสาวสุจีรณา  กังวานกนก 

58107010198 
นายอภิรักษ  พรเสรีกุล 
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58107010029 

นางสาวกันตา  ตันติชูศักดิ์ 
58107010032 

นางสาวเกตุนภา  ถิระเดชาพงศ 
58107010033 

นางสาวเกิดสิริกร  เจริญยิ่ง 

   
58107010036 

นางสาวจิดาภา  สงวนจีน 
58107010041 

นายจิรัฏฐ  อํานวยพรรณ 
58107010047 

นางสาวชนิษฎา  เหลืองปฐมอราม 

   
58107010057 

นางสาวชุติภา  ฉันทลาโภ 
58107010064 

นางสาวณมณ  เจริญสุข 
58107010065 
นายณัช  กอวิไล 
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58107010067 

นางสาวณัชชา  เอ้ือนฤมลสุข 
58107010068 

นายณัฏฐ  โชติบุญ 
58107010069 

นายณัฏฐ  นรินทร 

   
58107010078 

นางสาวเต็มฤทัย  มาลินีรัตน 
58107010080 

นายทรัพยม่ันคง  สุวัฒนาถ 
58107010085 

นายธนวิชญ  ชาญเชี่ยววิชัย 

   
58107010090 

นางสาวธรานนท  จักรธรานนท 
58107010106 

นายปฏิภาณ  ตั้งกิจเจริญวงศ 
58107010117 

นางสาวปรียากร  ชางม่ิง 
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58107010121 

นางสาวเปรมปรีดา  ผลผักแวน 
58107010124 

นายพสธร  เหตานุรักษ 
58107010125 

นางสาวพิชชาพร  ประสพกิจถาวร 

   
58107010141 

นายภัทท  พูนศรัทธา 
58107010143 

นายภูมิ  อินทรียงค 
58107010159 

นายวรโชติ  อภิชาติบุตร 

   
58107010163 

นางสาววราภรณ  เกษสุวรรณ 
58107010165 

นางสาววริษฐา  ลิ้มศิริสวัสดิ ์
58107010167 

นางสาวศมาพร  จิตตวีระ 
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58107010176 

นายสรยุส  กิตติสรยุทธ 
58107010181 

นางสาวสุทธิดา  สุจริตศรีชัยกุล 
58107010183 

นางสาวสุพพดา  ฉัตรตระกูลพงษ 

   
58107010190 

นายอภิวิชญ  ดํานิล 
58107010191 

นางสาวอภิสรา  ชายเชื้อ 
58107010197 

นายอินทัช  จุลกิตติพันธ 

  

 

58107010199 
นางสาวกันตกมล  วังสถาพร 

58107010201 
นายณัฐพล  จิรภัคสิร ิ
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57107010190 

นายอริยธัช  เอ่ียมตระกูล 
58107010019 

นางสาวกรุณา  เสนาลักษณ 
58107010024 

นางสาวกวินนาถ  ทักษิณวราจาร 

   
58107010025 

นางสาวกาญจน  บุราเลข 
58107010049 

นางสาวชยุดา  วิวรรธนกุศล 
58107010053 

นายชวกร  วชิรเมธีกุล 

   
58107010055 

นายชัยกมล  อภิปญญาวงศ 
58107010056 

นายชัยศิษฏ  โพธิคุณ 
58107010058 

นางสาวญาณี  สุนันตะ 
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58107010066 

นางสาวณัชชา  ลิมปกิตติสิน 
58107010075 

นางสาวณิชกานต  คมนียวนิช 
58107010096 

นางสาวนภัสสร  มา 

   
58107010099 

นายนวัต  สุธรรมชัย 
58107010102 

นายบรรณสรณ  เพ็งธรรม 
58107010111 

นายประกาศิต  โตอารีย 

   
58107010118 

นางสาวปญญดา  กังแฮ 
58107010120 

นางสาวปยะรัตน  เภาดวง 
58107010123 

นายพนธกร  ปรยิปราณี 
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58107010126 

นางสาวพิชชาพร  พงษเขตคาม 
58107010138 

นางสาวพิราภรณ  จิตตหาญ 
58107010139 

นางสาวแพรวพรรณ  จันทรสาม 

   
58107010147 

นายเมธาสิต  ใจสอาด 
58107010155 

นางสาวลลิตา  พิรัชวิสุทธิ ์
58107010157 

นายลักษมันต  สุวรรณฤทธิ์ 

   
58107010158 

นางสาวลิลภัสร  นชุเนตร 
58107010164 

นายวริทธิ์  วิรัชกุลบด ี
58107010169 

นางสาวศศิภา  พรายแกว 
 

 
 
 
 Page 45 of 74



นิสิตแพทยชั้นปท่ี 5  ประจําปการศึกษา 2562 
กลุม  3 

 
 

   
58107010170 

นายศิธา  โมลิสกุลมงคล 
58107010171 

นางสาวศิรดา  พวงพัฒนชัย 
58107010174 

นายศุภกิตติ์  กิตติคุณ 

   
58107010175 

นายเศรษฐกิจ  โพธิ์ศิรสิุข 
58107010177 

นายสรวิศ  ศรีมวง 
58107010192 

นางสาวอรวรรณ  เพชรสทีอง 

  

 

58107010194 
นางสาวอัซฮานี  รักชุมคง 

58107010196 
นายอิทธิเดช  โชติสวัสดิ ์
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56107010057 

นายจาตุรภัทร  ศรีไชยา 
58107010018 

นางสาวกชกร  พินิจกิจไพศาล 
58107010023 
นายกวิน  สุนทร 

   
58107010027 

นางสาวกานตสิรี  คงณัฐเศรษฐ 
58107010039 

นายจิรเมธ  โชติกเวสสะกุล 
58107010042 

นายจิรันธนิน  สนัตินิภานนท 

   
58107010046 

นางสาวชนิดาภา  นฤนาท
ไพศาล 

58107010061 
นางสาวฐิตารีย  วงศสีนิล 

58107010062 
นายฐิติวัฒน  โสภณานุรักษกุล 
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58107010079 

นายถิรบญุ  เปรมวารี 
58107010084 

นายธนวัต  รัตนเสรีเกียรต ิ
58107010087 

นายธนันท  บุญญารัตนากุล 

   
58107010088 

นายธนากร  ธนญชัยกุล 
58107010100 

นางสาวนิธิวดี  เพชรกลับ 
58107010101 

นายนุติพงศ  พฤกษศิริ 

   
58107010103 

นางสาวบุศรารัตน  คณิตธรรมนิยม 
58107010112 

นางสาวประภัสวรรณ  ทัลวัลลิ์ 
58107010113 

นางสาวประภัสสร  ศีละวงษเสรี 
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58107010115 

นางสาวปริชญา  เนรมิตตกพงศ 
58107010122 

นายพชรพล  ขุมสิน 
58107010130 

นางสาวพิชญาพร  ปฐมธนสาร 

   
58107010131 

นายพิพัฒน  พันธคําภา 
58107010140 

นางสาวภัคจิรา  อมรเมฆินทร 
58107010142 

นายภาสวิชญ  ภิญโญตระกูล 

   
58107010145 

นายภูริวรรษ  ธารนพ 
58107010146 

นางสาวมนทกานติ์  ปยะตันติ 
58107010148 

นางสาวรมณ  รัตนเสรีกุลชัย 
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58107010150 

นางสาวรวิสรา  โอภาสเจริญกิจ 
58107010166 

นางสาววิชุดา  บุพศิร ิ
58107010168 

นางสาวศศสรัณย  พรสุขสวาง 

  
 

58107010180 
นางสาวสุตาภัทร   โกวฤทธิ ์

58107010185 
นายเสฏฐวุฒิ  ทวสีุทธิเวชย 

58107010186 
นางสาวองคอร  สันติสงวนศักดิ์ 

  

 

58107010188 
นางสาวอภิชญา  เพียรศิริภิญโญ 

58107010193 
นางสาวอริสรา  สกุลตันติเมธา 
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58107010021 

นายกฤต  เดชาประพันธ 
58107010022 

นายกฤตภาส  เมลืองนนท 
58107010035 

นายจตุรภัทร  กิจกุศล 

   
58107010038 

นายจิรพัฒน  เกิดทับทิม 
58107010043 

นายเจตณัฐ  ศรีศิริอนันต 
58107010048 

นายชยกร  กฤติธนัยากร 

   
58107010054 

นายชัชชล  ธีรเกษตรชัย 
58107010060 

นางสาวฐิตาพร  เสียงสังข 
58107010070 

นายณัฐชนน  ศรีสมบุญกุล 
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58107010072 

นายณัฐธัญ  ลลิตชัยวศิน 
58107010076 

นายตรีธวัฒน  บุญเรศธนะพงศ 
58107010081 

นางสาวทองไพลิน  เอ้ือสามาลย 

   
58107010082 

นางสาวทัศพร  เชียงทอง 
58107010089 

นายธนินทร  สุวศิน 
58107010097 

นางสาวนรีนาถ  ภูริพงศรัตน 

   
58107010098 

นางสาวนฤภร  โชติวงศานันต 
58107010104 

นางสาวเบญญา  โกศลอินทรีย 
58107010119 

นางสาวปญชาน  รัตนโกศลศร ี
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58107010127 

นางสาวพิชชาพร  สถาพรพงษภิญโญ 
58107010129 

นางสาวพิชญา  โหตระวารีกาญจน 
58107010132 

นายพิพัฒน  สมศักดิ์ 

   
58107010134 

นางสาวพิมพชนก  มะยมรัฐ 
58107010136 

นางสาวพิมพหทัย  สัตยวงศทิพย 
58107010137 

นางสาวพิมสิริ  รุจาวงศสันต ิ

   
58107010149 

นางสาวรมยธีรา  เชียรเจริญธนกิจ 
58107010151 

นางสาวรักษณาวัณย   วณิชยวงศวาน 
58107010152 

นายรัฐนนัท  ปกรณเลอสิริ 
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58107010156 

นางสาวลลิตา  พ่ึงวงษ 
58107010161 

นางสาววรัตถหทัย  ภูสินอัครกุล 
58107010162 

นายวรากร  เหลืองนภาเลิศ 

   
58107010182 

นางสาวสุธีรา  สุทธิสุนทร 
58107010184 

นายสุรเชษฐ  ชีวชุติรุงเรือง 
58107010187 

นางสาวอธิชยา  พงศประสบชัย 

  

 

58107010200 
นางสาวณัชชา  พวงมีชัย 

58107010202 
นางสาวธัญพร  อิทธิธนาพุฒิ   
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รูปนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 

ข้ึนปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือนิสิตแพทยช้ันปที่ 5 ข้ึนปฏิบัติงานเพ่ิมเตมิ 

 

 

 

56107010012 

นายอดิศ สังเพ็ชร 

 
 

 

 

56107010066 

นายทยุต  ธงทอง 

 
 

 

 

56107010094 

นางสาวพลอยนภัส   ศิริเอ่ียมแสง 

 
  

 

56107010141 

นายภาณุกร แพถนอม 

 
 

 

 

57107010006 

นางสาวปรางคปรา  ศรีสวัสดิ ์

 
 

 

 

57107010011 

นางสาวสมิตา  เนติลัดดานนท 

 
  

 

57107010069 

นายธนพัฒน  ปราชญาพิทักษ 

 
 

 

 

57107010087 

นายนนทธนะ   อัศววิทูรทิพย 

 
 

 

 

57107010117 

นายพีรณัฏฐ  จันทรางกูร 
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57107010124 

นางสาวภาวินีย  หาญวิวัฒนกิจ 

 
 

 

 

57107010125 

นายภูริ วิจัยธรรมฤทธิ์ 

 
 

 

 

57107010131 

นายรังสิมันต คงทิม 

 
  

 

57107010154 

นายวิรุณ  เกียรติคุณรัตน 

 
 

 

 

57107010173 

นายสุนิธิ  เต็มผลทรัพย 

 
 

 

 

58107010034 

นายคุณณภัศ รัตนอมรางกูร 

 
  

 

58107010052 

นายชลันธร กุลธรชลานันท 

 
 

 

 

58107010063 

นายณพวัฒน เตชวรสินสกุล 

 
 

 

 

58107010071 

นางสาวณัฐชา สนองคุณวรกุล 
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58107010073 

นางสาวณัฐนลิน ชุมพลพาณิชย 

 
 

 

 

58107010074 

นายณัฐวิชญ สินธุรัตเวช 

 
 

 

 

58107010094 

นางสาวนพวรรณ อุดล 

 
  

 

58107010110 

นางสาวปภัชญา มีความดี 

 
 

 

 

58107010160 

นายวรัตถสิทธิ์ วรรณสังข 

 
 

 

 

58107010172 

นายศิระ ชัชทองคํา 

 
  

 

58107010173 

นายศุภกร ผลาโชต ิ

 
 

 

 

58107010195 

นายอานนท โชติกไกร 
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ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 
 



ระบบอาจารยที่ปรกึษา 

ในระดับชั้นปจะมีอาจารยประจําชั้นป และในระดับภาควิชาจะมีอาจารยประจํารายวิชาประจําชั้นป 

อาจารยประจําช้ันปท่ี 4 
1. อ.นพ.พนิต ทักขิญเสถียร 
เบอรโทร 089-6975211 
2. อ.นพ.ธรรมนิจ รุกขชาต ิ
เบอรโทร 085-9699930 
3. อ.นพ.ชาญชัย เจริญพงศสุนทร 
เบอรโทร 081-6183334 
4. อ.พญ.ศิริวรรณ ปาละวิสุทธิ ์(ชลประทาน) 
เบอรโทร 089-0224215 

 
อาจารยประจําช้ันปท่ี 5 

1. อ.นพ.ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ 
เบอรโทร 081-8550332 
2. อ.พญ. เสริมศรี พงษรัตนกุล 
เบอรโทร 087-0637743 
3. อ.นพ.ปยกรณ พูลแยม 
เบอรโทร 086-129-6573 
4. อ.นพ.ณัฐกร มหสุภาชัย 
เบอรโทร 089-1382982 
5. อ.พญ.อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล (ชลประทาน) 
เบอรโทร 081-7136088 

 
อาจารยประจําช้ันปท่ี 6 

1. อ.ดร.นพ.อมรินทร นาควิเชียร 
เบอรโทร 099-1286446  
2. อ.นพ.ภานุณัฏฐ มวงนอย 
เบอรโทร 086-6885001 
3. อ.นพ.อภิชัย แผลงศร 
เบอรโทร 081-7316303 
4. อ.พญ.หทัยภัทร สุภธีระพงษ (ชลประทาน) 
เบอรโทร 086-7225959 
 
 

ท้ังนี้ในระดับภาควิชาจะมีอาจารยประจํารายวิชาประจําชั้นปท่ีสามารถดูรายชื่อ Update ไดท่ี Website งาน

พัฒนาศักยภาพนิสิต  http://www.med.swu.ac.th/student/  

 

 

 

 

 

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

http://www.med.swu.ac.th/student/ 
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รายละเอียดผูประสานงาน 

และการเขาหอพัก 
ศูนยการแพทยปญญานนัทภิกขุ ชลประทาน 

และการจัดตารางรถรับ-สง 

 

 

 

 

 



ส ำหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 5 

ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 

กำรปฐมนิเทศ : ติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีสำขำวิชำ 

งำนแพทยศำสตรศึกษำและแพทย์ใช้ทุน 

ผู้ประสำนงำน : นางสาวพันธ์ธิดา จันทรักษ์ (พ่ีป๊อป) ต ำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

สถำนท่ีปฏิบัติงำน : ชั้น 4 โซน A อาคารเรียนและปฏิบัติการ 

เบอร์โทร : 02-502-2345 ต่อ 3422 มือถือ : 064-272-6555 

E - mail : mededu.pcmc@gmail.com 

รำยชื่อเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรท่ัวไป (สำขำวิชำ) 

สำขำวิชำ รำยชื่อเจ้ำหน้ำท่ี เบอร์โทร E-mail 
สถำนท่ี

ปฏิบัติงำน 
อายุรกรรม นางสาวเพชร จันทร์ลือ 081-922-7658 phet_janlue@hotmail.com ช้ัน 6 โซน A 

อาคารเรียนฯ กุมารเวชกรรม นางสาวฤทัย โพลงพลับ 086-665-3766 jubjang-po2011@hotmail.com 
ศัลยกรรม นางสาวธิดารัตน์ น้้าวน 095-760-6555 somtida04@gmail.com 

ช้ัน 7 โซน A 
อาคารเรียนฯ 

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
นางนันทวัน แสนไทย 081-741-7263 nuntawand@g.swu.ac.th เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

สูติ – นรีเวชกรรม นางสาวพเยาว์ บุญสิทธิ 097-223-4497 nin21_swu@hotmail.com ช้ัน 8 โซน A 
อาคารเรียนฯ จักษุวิทยา 

โสต ศอ นาสิก 
นายธนัฐกรณ์  ช่ืนแท่น 097-969-6224 Thanatkorn7423@gmail.com 
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ส ำหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 

ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 

กำรปฐมนิเทศ 

วันแรก ปฐมนิเทศจำกงำนแพทยศำสตรศึกษำและแพทย์ใช้ทุน เวลำ 08.00 น. 

ณ ห้องประชุม 120 ท่ีนัง อำคำรเรียนและปฆฏิบัติกำร โซน B หลังจำกน้ันจะส่งต่อสำขำวิชำ 

………………………………………………………….. 

งำนแพทยศำสตรศึกษำและแพทย์ใช้ทุน 

ผู้ประสำนงำน : นางสาวพันธ์ธิดา จันทรักษ์ (พ่ีป๊อป) ต ำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

สถำนท่ีปฏิบัติงำน : ชั้น 4 โซน A อาคารเรียนและปฏิบัติการ 

เบอร์โทร : 02-502-2345 ต่อ 3422 มือถือ : 064-272-6555 

E - mail : mededu.pcmc@gmail.com 

รำยชื่อเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรท่ัวไป (สำขำวิชำ) 

สำขำวิชำ รำยชื่อเจ้ำหน้ำท่ี เบอร์โทร E-mail 
สถำนท่ี

ปฏิบัติงำน 
อายุรกรรม นางสาวเพชร จันทร์ลือ 081-922-7658 phet_janlue@hotmail.com ช้ัน 6 โซน A 

อาคารเรียนฯ กุมารเวชกรรม นางสาวฤทัย โพลงพลับ 086-665-3766 jubjang-po2011@hotmail.com 
ศัลยกรรม นางสาวธิดารัตน์ น้้าวน 095-760-6555 somtida04@gmail.com ช้ัน 7 โซน A 

อาคารเรียนฯ จิตเวช นางสาวทัศนีย์ รัศมิทัต 092-247-9111 oh.aasaa@gmail.com 

สูติ – นรีเวชกรรม นางสาวพเยาว์ บุญสิทธิ 097-223-4497 nin21_swu@hotmail.com ช้ัน 8 โซน A 
อาคารเรียนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 60 of 74



ระเบียบหอพัก 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว (ศปช) 

ของนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 
หอพักส ำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 อยู่บริเวณอำคำรเรียนและปฏิบัติกำร โซน B โดยแบ่งเป็น นิสิต

แพทย์ชำยจะอยู่ชั้น 3 และนิสิตแพทย์หญิงจะอยู่ชั้น 4 

การเข้าหอพักอนุญาตให้เข้าได้ในวันอาทิตย์ท่ีมีการเปล่ียนกลุ่ม เวลา 08.00 – 18.00 น. 

ข้อปฏิบัติ 

 1.เม่ือมำถึงหอพักให้ติดต่อ รปภ.หอพัก เพ่ือตรวจรำยชื่อและรับกุญแจห้องพัก โดยช ำระค่ำมัดจ ำกุญแจ
เป็นจ ำนวนเงิน 100 บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) : ดอก 

 2. นิสิตแพทย์จะต้องเซ็นรับกุญแจในวันเข้ำพักและส่งคืนกุญแจเม่ือสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง 

3. กำรเข้ำหอพักจะต้องท ำกำรสแกนลำยนิ้วมือเข้ำ – ออก (เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรเก็บลำยนิ้วมือให้ในวัน
ปฐมนิเทศของงำนแพทยศำสตรศึกษำและแพทย์ใช้ทุน ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน) 

4. ในวันจันทร์แรกของกำรปฏิบัติงำน จะมีกำรปฐมนิเทศจำกงำนแพทยศำสตรศึกษำและแพทย์ใช้ทุน 
บริเวณห้องประชุม 120 ที่นั่ง อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรชั้น 3 โซน B เวลำ 08.00 – 09.00 น. 

5. ช ำระค่ำประกันหอพัก 1,000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) : ห้อง ทีเ่จ้ำหน้ำที่งำนแพทยศำสตรศึกษำและ
แพทย์ใช้ทุน ในวันปฐมนิเทศ 

6.ห้ามนิสิตแพทย์พาบุคคลภายนอกเข้าหอพักโดยเด็ดขาด หำกฝ่ำฝืนจะถูกด ำเนินกำรตำมระเบียบ
หอพัก 

 

 

 

หมายเหตุ 
(1) ส ำหรับผู้เข้ำพักต้องดูแลทรัพย์สินมีค่ำของตนเอง หำกสูญหำยทำงศูนย์กำรแพทย์ 

ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
(2) ผู้เข้ำพักต้องจ่ำยค่ำมัดจ ำกุญแจห้องพัก ในรำคำดอกละ 100 บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) 
(3) ผู้เข้ำพักต้องจ่ำยค่ำมัดจ ำ เพ่ือเป็นค่ำประกันควำมเสียหำยของหอพัก ห้องละ 1,000 บำท 

(หนึ่งพันบำทถ้วน) และจะได้รับเงินมัดจ ำคืน กรณีไม่เกิดควำมเสียหำยภำยในห้องพัก 
(4) ผู้พักจะต้องเตรียมผ้าปูท่ีนอน/ปลอกหมอน/หมอน/ผ้าห่ม มาเอง ร่วมถึงสิ่งอ ำนวยควำ ม

สะดวกส่วนตัวต่ำงๆ เช่น โคมไฟ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น 
เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน 
นำงสำวพันธ์ธิดำ จันทรักษ์  (พ่ีป๊อป) งำนแพทยศำสตรศึกษำและแพทย์ใช้ทุน 064-272-6555 
นำงสำวพลอยรำนี ฉิมพำลี (พ่ีพลอย) งำนแพทยศำสตรศึกษำและแพทย์ใช้ทุน 089-602-6401 

เม่ือมำถึงกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ รปภ ประจ ำหอพักเพ่ือขอกุญแจเข้ำพัก เบอร์โทรติดต่อ 

02-502-2345 ต่อ 3351 (ส ำหรับนิสิตแพทย์ชำย) , 3451 (ส ำหรับนิสิตแพทย์หญิง) 
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ขั้นตอนการรับเงินประกันหอพัก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  วันและเวลำท ำกำรของงำนแพทยศำสตรศึกษำและแพทย์ใช้ทุน  
  วันท ำกำร  :   จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
  เวลำท ำกำร  :   08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดำห์สุดท้ำยก่อนกำรเปลี่ยนกลุ่ม  

แจ้ง รปภ.หอพักเพ่ือตรวจควำมเรียบร้อยของห้องพัก 

เม่ือ รปภ.หอพัก ตรวจห้องพักเรียบร้อย จะลงชื่อก ำกับ

ในใบเสร็จรับเงินค่ำประกันหอพัก “ตรวจแล้ว” 

รับเงินประกันหอพักได้ที่งำนแพทยศำสตรศึกษำและแพทย์ใช้ทุน 

ชั้น 4 ฝ่ัง A อาคารเรียนและปฏิบัติการ ในวันและเวลำท ำกำร 

 

ใบเสร็จรับเงินมีทีม่ลีำยมือชื่อก ำกับ 

ใบเสร็จรับเงินมีทีไ่ม่มี

ลำยมือชื่อก ำกับ 
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แนวทางการจัดรถรับ – ส่ง นิสิตแพทย์ชั้นปีท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

การรับ – ส่งนิสิตแพทย์ ผู้รับผิดชอบ 
จัดรถมำส่งนิสิตแพทย์วันอำทิตย์ก่อนขึ้นศึกษำและปฏิบัติงำน คณะแพทยศำสตร์ มศว 

จัดรถส่งนิสิตแพทย์กลับไปสอบ / 

หลังจำกเสร็จสิ้นกำรศึกษำและปฏิบัติงำน 

ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ 
ชลประทำน 
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รถรับ -สง 
ผูประสานงานรถ 

 
ศกพ   นางสาวจารุวรรณ สมนึก  

    โทร.037395451-5 ตอ 60100 มือถือ 092-9839802 
 

ชลประทาน  นางสาวพันธธิดา จันทรักษ  
โทร. 02-502-2345 ตอ 3422 มือถือ 064-9839802 

 
 
 

ศกพ   = ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชลประทาน  = ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
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รถรับ-สง เปล่ียนกลุมนิสิตแพทยช้ันปท่ี 5 ประจําปการศึกษา 2562 
กลุม 1 

ข้ึนปฏิบัติงานวัน/เดือน/ป เปลี่ยนกลุม เวลา การเดินทาง จัดรถ 

13 พ.ค.-23 มิ.ย.62 อาทิตย 12 พ.ค 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 23 มิ.ย.62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

29 ก.ค.-8 ก.ย. 62 อาทิตย 29 ก.ค 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 8 ก.ย 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

16 ก.ย.-17 พ.ย.62 อาทิตย 15 ก.ย 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 17 พ.ย 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

18 พ.ย 62 – 8 ธ.ค62 อาทิตย 17 พ.ย 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 8 ธ.ค 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

9 ธ.ค.62 - 12 ม.ค.63 อาทิตย 8 ธ.ค. 63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 12 ม.ค 63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

13 ม.ค.-19 ม.ค.63 อาทิตย 12 ม.ค 63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 19 ม.ค 63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

10 ก.พ.-22 มี.ค.63 อาทิตย 9 ก.พ 63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 22 มี.ค 63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 
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รถรับ-สง เปล่ียนกลุมนิสิตแพทยช้ันปท่ี 5 ประจําปการศึกษา 2562 
กลุม2 

ข้ึนปฏิบัติงาน 

วัน/เดือน/ป 

เปลี่ยนกลุม เวลา การเดินทาง จัดรถ 

3 มิ.ย.-14 ก.ค.62 อาทิตย 2 มิ.ย. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 14 ก.ค.62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

15 ก.ค.-25 ส.ค.62 อาทิตย 14 ก.ค 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 25 ส.ค.62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

16 ก.ย.-27 ต.ค.62 อาทิตย 15 ก.ย 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 27 ต.ค.62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

18 พ.ย.62-19 ม.ค.63 อาทิตย 17 พ.ย 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 19 ม.ค.63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

20 ม.ค.-23 ก.พ.63 อาทิตย 19 ม.ค.63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 23 ก.พ.63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

24 ก.พ.-15 มี.ค.63 อาทิตย 23 ก.พ.63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 15 มี.ค.63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

16 มี.ค.-22 มี.ค.63 อาทิตย 15 มี.ค.63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 22 มี.ค 63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 
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รถรับ-สง เปล่ียนกลุมนิสิตแพทยช้ันปท่ี 5 ประจําปการศึกษา 2562 
กลุม3 

ข้ึนปฏิบัติงานวัน/เดือน/ป เปลี่ยนกลุม เวลา การเดินทาง จัดรถ 

13 พ.ค.-2 มิ.ย.62 อาทิตย 12 พ.ค 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 2 มิ.ย.62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

3 มิ.ย.-9 มิ.ย.62 อาทิตย 2 มิ.ย. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 9 มิ.ย.62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

10 มิ.ย.-14 ก.ค.62 อาทิตย 9 มิ.ย.62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 14 ก.ค. 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

5 ส.ค.-15 ก.ย.62 อาทิตย 4 ส.ค. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 15 ก.ย.62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

7 ต.ค.-17 พ.ย.62 อาทิตย 6 ต.ค. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 17 พ.ย.62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

18 พ.ย.-29 ธ.ค.62 อาทิตย 17 พ.ย. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 29 ธ.ค. 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

20 ม.ค.-22 มี.ค.63 อาทิตย 19 ม.ค. 63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 22 มี.ค 63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 
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รถรับ-สง เปล่ียนกลุมนิสิตแพทยช้ันปท่ี 5 ประจําปการศึกษา 2562 
กลุม4 

ข้ึนปฏิบัติงานวัน/เดือน/ป เปลี่ยนกลุม เวลา การเดินทาง จัดรถ 

13 พ.ค.-14 ก.ค.62 อาทิตย 12 พ.ค. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 14 ก.ค.62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

15 ก.ค.- 4 ส.ค. 62 อาทิตย 14 ก.ค. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 4 ส.ค. 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

5 ส.ค.- 8 ก.ย.62 อาทิตย 4 ส.ค. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 8 ก.ย 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

9 ก.ย.-15 ก.ย. 62 อาทิตย 8 ก.ย 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 15 ก.ย 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

7 ต.ค.-17 พ.ย.62 อาทิตย 6 ต.ค. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 17 พ.ย. 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

9 ธ.ค.62-19 ม.ค.63 อาทิตย 8 ธ.ค. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 19 ม.ค 63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

20 ม.ค.-1 มี.ค.63 อาทิตย 19 ม.ค 63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 1 มี.ค.63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 
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รถรับ-สง เปล่ียนกลุมนิสิตแพทยช้ันปท่ี 5 ประจําปการศึกษา 2562 

กลุม 5 

ข้ึนปฏิบัติงานวัน/เดือน/ป เปลี่ยนกลุม เวลา การเดินทาง จัดรถ 

13 พ.ค.-23 มิ.ย.62 อาทิตย 12 พ.ค. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 23 มิ.ย.62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

15 ก.ค.-15 ก.ย. 62 อาทิตย 14 ก.ค. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 15 ก.ย. 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

16 ก.ย.- 6 ต.ค.62 อาทิตย 15 ก.ย. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 6 ต.ค. 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

7 ต.ค. 62 – 13 ต.ค. 62 อาทิตย 6 ต.ค. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 13 ต.ค. 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

14 ต.ค. 62 - 17 พ.ย.62 อาทิตย 13 ต.ค. 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 17 พ.ย. 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

9 ธ.ค. 62 - 19 ม.ค.63 อาทิตย 8 ธ.ค 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 19 ม.ค 63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

10 ก.พ.-22 มี.ค.63 อาทิตย 9 ก.พ 63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 22 มี.ค 63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 
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“Elective” 

ประกาศกําหนดระยะเวลาการเลือกเรียนรายวิชาเลือก 

การคียคํารองรายวิชาเลือก Online 

แนวการเขียนรายงานหลังจากการฝกประสบการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการเลือกเรียนรายวิชาเลือกของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 

 
 ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีมติเรื่องการส่งนักศึกษาไปเรียนรายวิชา
เลือก (Elective) ต่างสถาบันโดยก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาเลือก (Elective) ล่วงหน้า 3 เดือนนั้น 
 

 เพ่ือให้การเลือกเรียนรายวิชาเลือกของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกด าเนินการไปตามเกณฑ์กลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา จึงขอประกาศก าหนด
ระยะเวลาการเลือกเรียนรายวิชาเลือกของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562  รายชื่อดังเอกสารแนบ ดังนี้ 
 

กลุ่ม วัน เดือน  ปี ระยะเวลาด าเนินการส่งใบค าร้อง 

5 24 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2562 ก่อนวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 

1 15 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม 2562 ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

2 4 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2562 ก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 

3 30 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563 ก่อนวันที่ 23 กันยายน 2562 

4 2 มีนาคม - 15 มีนาคม 2563 ก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

 
  
หมายเหตุ  -ถ้าเลยระยะเวลาที่ก าหนดนิสิตต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือก ณ ศูนย์การแพทย์ฯ หรือชลประทาน 
เท่านั้น 
              -ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนรายวิชาเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

 

 
                                                                (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ) 
                                                                             รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
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การคียค์าํร้องเลือกเรียนรายวชิาเลือก 

 

1. เข้า http://med.swu.ac.th/mededu/ 

 
 

2. คลิกเขา้ระบบยนืยนัแบบฟอร์มคาํร้องของนิสิตแพทย ์MEDSWU 

ใส่ username และ password คลิก Login 

 

     
 

3. คลิกเลือก การศึกษารายวชิาเลือก 
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4. คลิก เคร่ืองหมาย 

 
 

5. กรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ กดบนัทึกส่ง 

 

 
 

 

6. เจา้หนา้ท่ีจะกดรับ คาํร้องรายวชิาเลือกมาดาํเนินการทาํจดหมายส่งตวัไปยงัสถานท่ีท่ีนิสิตเลือกเรียนรายวชิาเลือก 

 

 

 

 

 

Page 72 of 74



แนวทางการเขียนรายงานหลังจากการฝึกประสบการณ์ (Elective) 

คณะแพทยศาสตร์มีนโยบาย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษากับสถาบันอ่ืนในระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติ  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต ให้นิสิต มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  มีพ้ืนฐานเหมาะสมท่ีสามารถจะศึกษาต่อในสาขาต่างๆ 
ทางการแพทย์ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ของภาคสุขภาพต่างๆ  โดยหลักสูตรได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ดังนี้ 

1. มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและตรงต่อ
เวลา 

2. มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  
3. มีความรู้ ความสามารถทางการแพทย์ วางแผนการตรวจวินิจฉัย ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย และสร้าง

เสริมสุขภาพ 
4. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
6. มีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ระบบบริการสาธารณสุข 

ดังนั้นนิสิตที่มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์เพ่ิมเติม ควรบันทึกรายงานการฝึกประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือเก็บสะสมเป็นผลงานของตัวนิสิตและเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองในอนาคต โดยมีแนวทางการเขียนรายงานซึ่งประกอบไปด้วย 

1. ข้อมูลพื้นฐานนิสิต ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปีที่นิสิตศึกษาอยู่ ช่วงระยะเวลาที่ฝึก
ประสบการณ ์

2. วัตถุประสงค์ของการไปฝึกประสบการณ์ 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันที่ไปฝึกประสบการณ์ ได้แก่ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อสถาบัน สถานที่ ที่อยู่ 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล เป็นต้น 
4. กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายระหว่างฝึกประสบการณ์ 
5. สิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างฝึกประสบการณ์ 
6. ประโยชน์ต่อตนเองจากการฝึกประสบการณ์ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  
7. ประโยชน์ต่อคณะจากการฝึกประสบการณ์ เช่น การสร้างเครือข่าย การเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับคณะ  
8. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาการไปฝึกประสบการณ์ 
9. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 
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ประกาศศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) 

 



 
 

 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ที ่3/2562 

เรื่อง ก าหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2563 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศก าหนดการจัดสอบความรู้ส าหรับ 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพ่ือสอบขั้นตอน
ที่ 1 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Basic Medical Sciences) ขั้นตอนที่ 2 การประเมิน
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะ
ทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) โดยมีก าหนดการจัดสอบ ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2562  
 2 มิถุนายน 2562   สอบขั้นตอนที่ 3 รอบพิเศษ 
 23 พฤศจิกายน 2562 สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2 
 24 พฤศจิกายน 2562 สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2 
 ปี พ.ศ. 2563 
 5 มกราคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) 
 2 กุมภาพันธ์ 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) 
 29 มีนาคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) 
 25 เมษายน 2563  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1 
 26 เมษายน 2563  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอบเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์) 
 ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 
 ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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