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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) ประพฤติตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม

ต่อสังคม 
1.4 ใฝ่รู้ เรียนรู้ รอบดา้น และประยุกตใ์ช้ไดเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกยุคสมยั และให้เกิด

ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย ์
1.5 มีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 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 เก็บความลับผูป่้วยและห้ามเผยแพร่ ยกเวน้เพื่อประโยชน์ทางการแพทยโ์ดยตอ้งได้รับความ

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

โดยตระหนกัในขอ้จ ากดัของตนเอง  
2.5 ปฏิบติัต่อผูป่้วยตามกาลเทศะ โดยค านึงถึงความรู้สึกและเคารพความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย 

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

3.1 ใหเ้กียรติและเคารพในศกัด์ิศรีของอาจารย ์รุ่นพี่ เพื่อน รุ่นนอ้ง และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดบัใน
สถาบนัการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้งผูอ่ื้นในสังคม 

3.2     ช่วยเหลือเก้ือกูล มีน ้าใจ ต่อเพื่อนนิสิตนกัศึกษาแพทยแ์ละเพื่อนร่วมสหวชิาชีพดว้ยกนั  
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0 8 []J.u. 62
v v4

T9tlTrJ?U0n5

cY 13 - 0 16 [8J.u.62
vl
?lt6rltfl51u9l

1'7 - d t9 LU.U.62 8.30-15.00 U.
tAa

fr frnnloror: dfi rJEnur :rsuzuunr:G aun1fl zt256l
dd

tta e ?'r { [[,{u n t: 0 d 11 yllj uu[: uu R lfrq

il6nur?10{vIflo

0u (n]n 31256r)

n 22 131.u.62 8.30 - 16.30 1-{. iugoriraro.rnr:roaouirr (Withdrawn)

n1fl 2/2561 (UrC:ruimrr :ruirr)
ri:urirra?rq (rJ:sarufin:) uas

ornr:dru':unr: (ocnfnd)

0 23 rrJ.u. - yt 5 u.u. 62

8.30 - 16.30 U.

ai .v A r o 9
uufi'l:0{ I 0t: t ufi u?unntnu nlYu9r nlnqq: 0u

(fi1n 3 /2s6t) (ruvi rs fi fi fl fi o v dir* o n r:fi nu rrvi r#u)

ri'ruriqaiuq (il:sarufin:) uav

ornr:druaonr: (ornfnf)

0 29 t8J.u. - fl 3 1{.n. 62
I aa q L,

douilCIluRt n et2s6t) l{crnfianf,n: nq.u. ruufi I (fr?srovglo{oonflndou.4)

Pl3 vt.f1.62 v1ratolnr:G t)u nt?1 2t2561?u
I69r'

r10.1 I1.1vt5 11JR'18il A{o6-021 w.n.62

0 13 1,{.n. 62 ?uv{TtJ{na

0 20 v{.n. 62 TI

a-ufl onrnGsunrorJars (iurilSonr:6 nur)u22y{..A.62

asuytfiuu6su uav,fir:vfiurirt::rutfiurunr:finur nrnqq?ou snset (srta s4-61)

r rr Internet cJ o silil riu u ia''o giu ni u m :iI: sar http ://supreme. swu. ac.th

flq 23 - f, 27 U.fi.62
.J(flaoo 24 n? lil{ unt?u?ilaofl la

rr::rrflsu q'tri6.rrror z:.oo

oaoutrasvl^uv(T:J.5 nln 3/2561

dd

anr:arusriuuGuu ntn 3 12561)nilYY'lXJl\ vlU.4

http ://supreme. swu. ac.th

u9/
]U tO0ln

010'l: finv(vrl.zlt n1.l 3t2s6r

o 28 - V,r6) 30 fl.fl. 62

iuqofi rufi n arysi'o I ris ..r{ 
a fl r: dou n1n 2t2s 6r" (Grade) 6c ri:uril ra3il "l

1or t r: d{aouriufi n ns ttuu/rua n r: aol (Grade) r x Internet I o I ilY rifl ura''g

ffi uniuvr:il:sl hup://supreme. swu.ac'th )

8.30 - 16.30 U.fl 31 fl.n. 62

8.30 - 16.30 U.

?Jil1nil 2562

lilu1uu 2562

2562
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E

VAAI'tulL010ulLl t?at nofl::il
ai

crotuYt

il0uruil 2562
. : : :.:.:.: :.:.:.: : .t : ..:.:...: : :.: :. . :.. ..:...:.: :.

n.!l!.Q.t A.U,.i:::..(4.:'3..

o 3 fi.u. 62 rijoGsu

v,r 5 lJ.u. 62 8.30 - 16.30 U
v I A .c) d r

?ufl 9tYll u fl 0.: fl 1 : fl u n I : 0 { I 0 [: t u14 u ? u n fl lfl u fl 1].1 u 9r

nrnqflYou (nrn 3/2s61) (rqilrcfifinfirvzirrEonr:dnur)

rirurirraSruq (:J:sarufr n:) uav

ornr:dru:unr: (ornfnf)

iu gorrirut o r nr: r orrfl'hn r: xoounrnq q#ou

(n1n 3 t2s 61) 6s ri':urir ra?:Lua vri nr: n r: fi nu r
rteurirraSruq (rJ:sarufi n:)

ytn 6 - v{ 12 il.u. 62
I

(craoo za *ah.r onriuiugofira

d Mvd
"ir:vn-unirt::rrfrerrq "lsifr .:raor z:.oo u.)

rvrju-ao?m uay,Er:v r3urirr: :rurfi sru nr:fi nur nrnqqiou srzso r (fi fi n : rt a s +-a t)

flr{ Internet ror:Lvrirurii'uduniuv:il:m http://supreme.swu.ac.th

v{q 13 fi.u.62 GurjYufifrqr: #a s+-et
d6

nt:flnu19111ln1fiu9l

jm r. a r 4
14 t8JS1: vt.:Un1fi ::,J tlJU3J

(rir:Jirfuav 30 rJrvr)

rieurisraS:rq, rieunr:nii'r

ornr:druaonr: (ornind)

fl 14lJ.u.62 8.30-16.30 U fififlfl:roaouunvfiruv(vrr.s nrnqqiou (3t2s6t)

(fi ? sr o y 6'o s n : r o a o ::'i r : r uir r q n r1o.: n : u ti'':uzi o'i il )

fiilv(:ru.:ru\6'orn

http ://supreme. swu. ac.th

oror:tiflaouvl^ru# mr. t tz nmqqlou G/2s61)

o 17 il'.u. - o 15 n.a. 62 fifrsruflrornr:frnut ntnqqiou nrn :tzsot http ://supreme. swu. ac.th

o 18 fi.u. - et 26 n.a.62

I t.ro - 16.30 u.

rooou?m (Withdrawn) nrnqg?ou

(n1fi3t2s61) (rrs:roirruav4n:ruirrl

rirurtsra3u { (il:ycru:r'sr: ) uay

otnr:drueanr: (ocnfnd)

mq zo fi.a. oz
Yv^auo
il: u r.to Y o u : 1u-l Tr 0 0 ?1 r : I u{ tufi a n I 5 0 1 tll u n 1 :
gl-l8Jlrlju ?JnO.5/ilAO.6 n1fl212561

r.har^mnr:

http://tqf.swu.ac.tW

d 29 N.u.62 iuaoriluruvriilurn-rl
6 F 9o d 4
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n:nflrnil 2562

8.30-16.30 u.
uyr44
?uqomtufl 0.1 n 1: T1: g t{u n 1I: :xJtu uil n 1: fl nu 1

'lrisr:rsrurirv ua n1n 3/2561 (rirrjiriuay 30 :l.rm)

ri:urir rai :1.r, rieu n r: n ii'r

ornr:druaunr: (olnYnd)

d 5 n.fl.62

0 8 - fr 12 f't.fi. 62 GrolJRGlt.lf,nn (iUiaterm Examination)

lronr:Gaunr:dou)

9qil
rt0.1 [1.111: ]Ufl ']U14 n d

0 15 n.n. 62 iugofrrafi ?nufl.:ornr:dnur nrnqqfou

(n1n 3/2s6r)
hup ://supreme. swu. ac.th

o 16 n.n.62 ?u0'ldl?[1'r

vt 17 fl.?l.62
vy
?UITJl?Y::U'I

n 22 n.fl.62 Yv4

{ iu fr o r o u n aln gn : or-o ri r : i s I r u p.l a n r : si r rfi u n r :
enlJu:.Jll rJno.7 rj:yiirflnr:finur 256I

dhuisrni:

http://tqf.swu.ac.tW

0 23-yir| 25 n.fi.62 8.30-15.00 U
tAa

ildsrvll ar o r:rifr rl3 nu r rrurplunr:Guunrnqq#ou

(n1n 3/2s61)

e q o,ia
14 0 {}l n 011 1: UyilJ: nul

23.00 u.
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al

dCIru?1
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05-fl9d.fi.62 floililarsnr fl et2s6t) (Final Examination)
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t[0 { t1.t vt:'t1Jf]tuY n {

n 12 d.Ft.62
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ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต ตอน

SG401 4 B01 FM401 1 B03 PD421 5 B02 RL401 2 B02 MD401 4 B03 SG401 4 B02 OG421 4 B03 PD421 5 B02 RL401 2 B03 MD401 4 B02

SG411 5 B01 OG421 4 B01 CM401 2 B01 RL411 2 B02 MD411 5 B03 SG411 5 B02 CM481 3 B03 CM401 2 B03 RL411 2 B03 MD411 5 B02

PD421 5 B01 CM481 3 B01 MD401 4 B02 PC401 2 B02 OG421 4 B02 PD421 5 B01 FM401 1 B02 MD401 4 B01 PC401 2 B01 FM401 1 B05

MD401 4 B01 RL401 2 B01 MD411 5 B02 PC411 2 B02 CM481 3 B02 CM401 2 B02 RL401 2 B02 MD411 5 B01 PC411 2 B01 CM481 3 B02

MD411 5 B01 RL411 2 B01 OG421 4 B01 SG401 4 B01 FM401 1 B01 MDG481 2 B03 RL411 2 B02 MDG481 2 B04 SG401 4 B03 OG421 4 B02

PC401 2 B01 CM481 3 B01 SG411 5 B01 RL401 2 B01 PC401 2 B03 SG401 4 B02 PC401 2 B04 SG411 5 B03 MDG481 2 B05

PC411 2 B01 MDG481 2 B02 RL411 2 B01 PC411 2 B03 SG411 5 B02 PC411 2 B04 PD421 5 B03 CM401 2 B04

MDG481 2 B01 FM401 1 B04

CM401 2 B01

รวมหน่วยกิต 23 20 23 20 21 22 21 22 22 21

หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่23-วันอาทติย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วันจันทร์ที่ 20-วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  (เพิ่ม-ลด)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน-วันอาทติย์ที่  2 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วันจันทร์ที่ 14-วันจันทร์ที่  21 มกราคม 2562 ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา   (เพิ่ม-ลด)

*********หากเกินก าหนดนิสิตจะต้องเสียค่าปรับวันละ 30 บาท

43 43 43

การลงทะเบยีนเรียนของนิสิตแพทย์ชัน้ปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561

กลุ่ม
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3

43

รวมหน่วยกิต
ทัง้สองภาค
การศึกษา

กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

43

8



หลักสูตรชั้นปีที่ 4  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอก 
ศศ 401  ศัลยศาสตร์ 1       4 (4-0) 
SG 401  Surgery I 
ศศ 411  ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1    5 (0-15) 
SG 411   Clerkship in Surgery I         
กม 421  กุมารแวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1    5 (2-9) 
PD 421  Clerkship in Pediatrics  
วช 401  เวชศาสตร์ชุมชน 3      2 (2-0) 
CM 401  Community Medicine III 
นว 401  นิติเวชศาสตร์ 1       1 (1-0) 
FM 401   Forensic Medicine I 
วช 481  เวชศาสตร์ชุมชน ภาคปฏิบัติ 3     3 (0-9) 
CM 481  Fieldwork in Preventive and Social MedicineIII 
อย 401  อายุรศาสตร์ 1       4 (4-0) 
MD 401  Medicine I     
อย 411  อายุรศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1    5 (0-15) 
MD 411  Clerkship in Medicine II 
สน 421  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติการทางคลินิก 1   4 (2-6) 
OG 421  Clerkship  in  Obstetrics  and  Gynecology I  
รส 401  รังสีวิทยา       2 (2-0) 
RL 401  Radiology 
รส 411  รังสีวิทยาปฏิบัติการทางคลินิก     2 (0-6) 
RL 411  Clerkship  in  Radiology 
จว 401  จิตเวชศาสตร์       2 (2-0) 
PC 401  Psychiatry 
จว 411  จิตเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก     2 (0-6) 
PC 411  Clerkship  in  Psychiatry 
 

หมวดวิชากลาง  
พศก 481 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 1     2 (1-3) 
MDG 481 Practice Family Medicine I 
หมวดวิชาเลือก 
วิชาเลือกเสรี         4 หน่วยกิต 
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วันท่ี

กลุ่ม

CM 481
3 สัปดาห์

17 ธ.ค. 61
6 ม.ค. 62

FM 401
1 สัปดาห์

5 พ.ย. 61-
11 พ.ย. 61

FM 401 CM 401
1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

10 ก.ย. 61- 18 ก.พ.62-
16 ก.ย.61 3 มี.ค. 62

FM 401
1 สัปดาห์

16 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61

OG 421
4 สัปดาห์
4 ก.พ.62-
3 มี.ค. 62

                                                                                                                                                          3-10 มีนาคม 2562 สรุปการเย่ียมบ้าน  เวชศาสตร์ครอบครัว พศก  481 1 สัปดาห์ เรียนวิชาพศก 481 ทุกวันพุธบ่าย
11-24 มีนาคม 2561 เวชจริยศาสตร์ 2 สัปดาห์

                                                                                                                                                        25 มีนาคม-28 เมษายน 2562 Elective (มีวันหยุดสงกานต์) 5 สัปดาห์

  ตารางการจัดการเรียนการสอนรายปี นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
มอบเส้ือกาวน์ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

วันท่ี 16-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ก่อนข้ึนช้ันเรียนปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
วันท่ี 21-25  พฤษภาคม 2561 รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 1 สัปดาห์

ข้อมูลวันท่ี 4 พ.ค.2561

28  พ.ค. 61 - 22 ก.ค. 61 23 ก.ค.61 - 16 ก.ย.61 17 ก.ย.61 - 11 พ.ย.61 12 พ.ย. 61 - 6 ม.ค. 62 7 ม.ค.62 - 3 มี.ค 62
8 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 8 สัปดาห์

1

SG 401 + SG 411 PD 421 CM 401 MD 401+ MD 411 FM 401 OG 421 RL401+RL411 PC 401 + PC 411
8 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 1 สัปดาห์  4 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 4 สัปดาห์

28  พ.ค. 61 - 22 ก.ค. 61 12 พ.ย. 61- 19 พ.ย. 61- 7 ม.ค.62- 4 ก.พ. 62-3 มี.ค. 62 
3 ก.พ. 62

2

PD 421 CM 401 MD 401+MD 411 OG 421 CM 481 RL401+RL411 PC 401 + PC 411
23 ก.ค.61 - 2 ก.ย.61 3 ก.ย.-16 ก.ย. 61 17 ก.ย.61 - 11 พ.ย.61 18 พ.ย. 61- 16 ธ.ค. 61

SG 401 + SG 411
6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 

10 ธ.ค. 61- 6 ม.ค. 62 7 ม.ค.62 - 3 มี.ค 62
22 ก.ค. 61 14 ต.ค. 61 4 พ.ย. 61 9 ธ.ค. 61

 28 พ.ค.61-8 ก.ค.61 9 ก.ค. 61- 23 ก.ค.61 - 16 ก.ย.61 17 ก.ย. 61- 15 ต.ค. 61- 12 พ.ย. 61-

3

MD 401 + MD 411 OG 421 CM 481 RL 411+RL 411 PC 401 + PC 411

28  พ.ค. 61 - 22 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61- 20 ส.ค.61- 17 ก.ย. 61- 15 ต.ค. 61-11 พ.ย. 61

SG 401 + SG 411 PD 421
8 สัปดาห์ 4 สัปดาห์  3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 6 สัปดาห์

12 พ.ย. 61 - 6 ม.ค. 62 7 ม.ค. 62-17 ก.พ. 62
19 ส.ค. 61 9 ก.ย. 61 14 ต.ค. 61

12 พ.ย. 61-23 ธ.ค.61 24 ธ.ค. 61- 7 ม.ค.62 - 3 มี.ค 62
6 ม.ค.62

PD 421 CM401 MD 401 + MD 411
8 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

SG 401 +SG  411
8 สัปดาห์

4

24 มิ.ย 61 15 ก.ค. 61 19 ส.ค. 61

28 พ.ค.61- 25 มิ.ย 61-22 ก.ค. 61 23 ก.ค.61 - 16 ก.ย.61 17 ก.ย. 61-28 ต.ค. 61

28 พ.ค.61- 25 มิ.ย.61- 23 ก.ค. 61- 20 ส.ค.61-16 ก.ย. 61 17 ก.ย.61 - 11 พ.ย.61
4 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 4 สัปดาห์
OG 421 CM 481 RL 401+RL 411 PC 401 + PC 411

MD 401 + MD 411 FM 401 CM 481
4 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 3 สัปดาห์

RL 401+RL 411 PC 401+ PC 411 SG 401 +SG 411 PD 421 CM  401

12 พ.ย. 61 - 6 ม.ค. 62 7-13 ม.ค.62 14 ม.ค.62
 3 ก.พ 62

เปิดเทอมนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2561 วันท่ี ......................................

24 มิ.ย 61 11 พ.ย. 61

5
29 ต.ค. 61
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผู้ประสานงานจัดการเรียนการสอนประจ าหน่วยงาน 
 
ผู้ประสานงานนิสิตปี 4 

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ประสานงาน : นางสาวธิติมา  อาจคิดการ (เนย) ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

เบอร์โทร : 037-395451-5 ต่อ 60414-6  มือถือ : 081-6644243 

E - mail : Thitima.ardkidkran.noey@gmail.com 

ผู้ประสานงานภาควิชา 

ภาควิชา รายช่ือเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร สถานที่ปฏิบัติงาน 
กุมารเวชศาสตร์ นางไพเราะ  บุตรลพ 60717-8 ศูนย์การแพทย์ชั้น 9 

คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 7 
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นางสาวนงลักษณ์  ปั้นเงิน 

นางสาววิชุดา รุ่งก าจัด 
ID line:wichky01 

60808 , 

60810 
คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 8 

ศัลยศาสตร์ นางสาววนัสสุดา  เดวิเลาะห์ 
60712 , 

60713 
คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 7 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา นางสาววรรณดี  ศรีษะเสือ 60812 คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 8 

 

อายุรศาสตร์ นางสาวแก้วตา  ทองดอนฮับ 

60617 , 

60618 
ศูนย์การแพทย์ ชั้น 11 

คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 6 

จิตเวชศาสตร์ นางสาวทิภาพร  รติธรรมมานนนท์ 10731 ศูนย์การแพทย์ ชั้น 7 

นิติเวชวิทยา นางสาวชนิดา  งามประดับ 60902 คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 9 

รังสีวิทยา นางสาวลัดดาวัลย์  เหมือนแย้ม 10231 ศูนย์การแพทย์ ชั้น 2 
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สําหรับนิสิตแพทยชั้นปที่ 4

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน

การปฐมนิเทศ

วันแรก ปฐมนิเทศงานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน เวลา 08.00 น.

ณ หองประชุม 120 ที่นัง อาคารเรียนและปฆฏิบัติการ โซน B หลังจากนั้นจะสงตอสาขาวิชา

…………………………………………………………..

งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน

ผูประสานงาน : นางสาวพันธธิดา จันทรักษ (พี่ปอป) ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชั้น 4 โซน A อาคารเรียนและปฏิบัติการ

เบอรโทร : 02-502-2345 ตอ 3422 มือถือ : 064-272-6555

E - mail : mededu.pcmc@gmail.com

รายชื่อเจาหนาที่บริหารทั่วไป (สาขาวิชา)

สาขาวิชา รายชื่อเจาหนาที่ เบอรโทร E-mail
สถานที่ปฏิบั

ติงาน

อายุรกรรม นางสาวเพชร จันทรลือ 081-922-7658 phet_janlue@hotmail.com ชั้น 6 โซน A 

อาคารเรียนฯกุมารเวชกรรม นางสาวฤทัย โพลงพลับ 086-665-3766 jubjang-po2011@hotmail.com

ศัลยกรรม นางสาวธิดารัตน นํ้าวน 095-760-6555 somtida04@gmail.com
ชั้น 7 โซน A 

อาคารเรียนฯ

สูติ – นรีเวชกรรม นางสาวพเยาว บุญสิทธิ 097-223-4497 nin21_swu@hotmail.com
ชั้น 8 โซน A 

อาคารเรียนฯ

เบอรโทรติดตอภายใน

สาขาวิชา เบอรโทรติดตอภายใน

อายุรกรรม 02-502-2345 ตอ 3605

กุมารเวชกรรม 02-502-2345 ตอ 3602

ศัลยกรรม 02-502-2345 ตอ 3705

สูติ – นรีเวชกรรม 02-502-2345 ตอ 3804
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ระเบียบหอพัก 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว (ศปช) 

ของนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
หอพักส ำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 อยู่บริเวณอำคำรเรียนและปฏิบัติกำร โซน B โดยแบ่งเป็น นิสิต

แพทย์ชำยจะอยู่ชั้น 3 และนิสิตแพทย์หญิงจะอยู่ชั้น 4 

การเข้าหอพักอนุญาตให้เข้าได้ในวันอาทิตย์ท่ีมีการเปลี่ยนกลุ่ม เวลา 08.00 – 18.00 น. 

ข้อปฏิบัติ 

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

 2. นิสิตแพทย์จะต้องเซ็นรับกุญแจในวันเข้ำพักและส่งคืนกุญแจเมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง 

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) ผู้พักจะต้องเตรียมผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอน/หมอน/ผ้าห่ม มาเอง ร่วมถึงสิ่งอ ำนวยควำม

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

เมื่อมำถึงกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 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 

เมื่อ รปภ.หอพัก ตรวจห้องพักเรียบร้อย จะลงชื่อก ำกับ

ในใบเสร็จรับเงินค่ำประกันหอพัก “ตรวจแล้ว” 

รับเงินประกันหอพักได้ที่งำนแพทยศำสตรศึกษำและแพทย์ใช้ทุน 
ชั้น 4 ฝั่ง A อาคารเรียนและปฏิบัติการ ในวันและเวลำท ำกำร 

 

ใบเสร็จรับเงินมีที่มีลำยมือชื่อก ำกับ 

ใบเสร็จรับเงินมีทีไ่ม่มี
ลำยมือชื่อก ำกับ 
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แนวทางการเขียนรายงานหลังจากการฝึกประสบการณ์ (Elective) 

คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษากับสถาบันอ่ืนในระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต ให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา มีพ้ืนฐานเหมาะสมที่สามารถจะศึกษาต่อในสาขาต่างๆ 
ทางการแพทย์ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ของภาคสุขภาพต่างๆ โดยหลักสูตรได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ดังนี้ 

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 ควรบันทึกรายงานการฝึกประสบการณ์ที่ส่งเสริม
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือเก็บสะสมเป็นผลงานของตัวนิสิตและเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองในอนาคต โดยมีแนวทางการเขียนรายงานซึ่งประกอบไปด้วย 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานนิสิต ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปีที่นิสิตศึกษาอยู่  ช่วงระยะเวลาที่ฝึก
ประสบการณ์ 

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. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 
10.  นิสิตสามารถบันทึกภาพกิจกรรมการไปฝึกประสบการณ์ทั้งรูปแบบไฟล์ภาพและวีดีโอ 
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แบบฟอร์มการศึกษารายวิชาเลือก ส าหรับนิสิตแพทย์ชัน้ปีที่ .................. 
 
ชื่อ................................................ นามสกุล............................................ รหัสประจ าตัว........................................... 
เบอร์โทร.............................................  

1. รายวชิาทีต้่องการศกึษา................................................................................................................................... 

2. สถานท่ี............................................................................................................................................................ 

ที่อยู.่.........................................................................(เบอร์โทร/โทรสาร)............................................................ 

3. ระยะเวลาที่ศกึษา ระหวา่งวนัท่ี.................................................ถึง.................................................................... 

4. เหตผุลที่ต้องการศกึษา...................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

5. วิธีการศกึษา..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

6. วิธีการประเมิน.................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

7. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ.................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

ในการนีข้อความอนุเคราะห์              ต้องการที่พกั       ไม่ต้องการที่พกั 
 

ส าหรับนิสติแพทย์ 
 
 
ลงช่ือ..................................................................... 
(..............................................................................) 

วนัท่ี........เดือน.......................พ.ศ............. 

เรียน คณบดี  (ผา่นรองคณบดีฝ่ายการศกึษา) 
          เพื่อโปรดพิจารณาอนมุตัิ 
 
ลงช่ือ..................................................................... 

(นางสาวสธุสัสนีย์ สขุประเสริฐ) 
หวัหน้างานแพทยศาสตรศกึษาและบริการการศกึษา 

วนัท่ี..........เดือน.......................พ.ศ............. 
 

 อนมุตัิ           ไมอ่นมุตัิ 
 
 

ลงช่ือ..................................................................... 
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรุชา  ตรีศิริโชติ) 

รองคณบดีฝ่ายการศกึษา 
วนัท่ี..........เดือน.......................พ.ศ............. 

 

 ลงนามแล้ว 

 
 

 
ลงช่ือ..................................................................... 
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพโรจน์  จงบญัญตัเิจริญ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
วนัท่ี..........เดือน.......................พ.ศ............. 
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หนังสือให้ความยนิยอมของผู้ปกครอง 
 

เขียนท่ี.................................................................. 
 

วนัท่ี..........เดือน........................พ.ศ.......................... 
 

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้...........................................................................เบอร์โทร.............................
ผูป้กครองของ นาย/นางสาว......................................................................................................................ก  าลงั
ศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา     คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไดรั้บทราบวา่ นาย/นางสาว
........................................................................................................ เลือกท่ีจะไปฝึกปฏิบติังานรายวชิาเลือกนอก 
คณะแพทยศาสตร์ฯ ระหวา่งวนัท่ี....................................................................................................................... 
ณ......................................................................................................................................ขา้พเจา้ยนิยอมท่ีจะ 
 

  อนุญาตและรับผดิชอบกรณีเกิดปัญหา ระหวา่งการฝึกปฏิบติังาน 
  ไม่อนุญาต 

 

 

 

 

(ลงช่ือ).....................................................................ผูป้กครอง 
          (....................................................................) 
 

เลขท่ีบตัรประชาชน........................................................... 
 

(ลงช่ือ).....................................................................พยาน 

          (....................................................................) 
 

เลขท่ีบตัรประชาชน........................................................... 
 

(ลงช่ือ).....................................................................พยาน 

          (....................................................................) 
 

เลขท่ีบตัรประชาชน........................................................... 
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รับเอกสารวันที่.................... 

เวลา..................................... 

งานแพทยศาสตร์ศึกษาและบริการการศึกษา โทร 037-395451-5 ต่อ 60414-6 มือถือ 092-9839802 (ธิติมา) 

งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน โทร 02-502-2345 ต่อ 3422 มือถือ 064-272-6555 (พันธ์ธิดา) 

ใบค ำร้อง 

วันที่  ................................ 

เรื่อง  ขออนุญาตเดินทางเองในวันเปลี่ยนกลุ่ม/มาสอบ/สอบเสร็จ โดยให้ผู้ปกครองมารับ 

เรียน  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

  ด้วยข้าพเจ้า  ............................................... .......  รหัส  ...............................  กลุ่ม  .............. 

หมายเลขโทรศัพท์  ..................................  มีความประสงค์ขออนุญาตเดินทางเอง โดยให้ผู้ปกครองมารับ ดังนี้ 

ครั้งที่.....ปฏิบัติงำนภำควิชำ........................................................................................................................ 
ระหว่ำงวันที ่................./...................../.................. ถึงวันที ่.............../......................../........................... 
(  ) เปลี่ยนกลุ่ม วันที่....../......../........ (  ) มำสอบ วันที่....../......../....... (  ) สอบเสร็จ วันที่....../........./........ 
จากภาควิชา................................................................รพ................................................. .................................... 

มาภาควิชา.............................................................. ....รพ.....................................................................................  

ครั้งที่.....ปฏิบัติงำนภำควิชำ........................................................................................................................ 
ระหว่ำงวันที ่................./...................../.................. ถึงวันที ่.............../......................../........................... 
(  ) เปลี่ยนกลุ่ม วันที่....../......../........ (  ) มำสอบ วันที่....../......../....... (  ) สอบเสร็จ วันที่....../........./........ 
จากภาควิชา................................................................รพ................................................. .................................... 

มาภาควิชา..................................................................รพ................................................ ..................................... 

 
 ลงชื่อ.................................................นสิิตแพทย์ 
 (................................................) 
 นิสิตแพทย์ปี 4 

 ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง..............................................................................................ผูป้กครองของ 
นาย/นางสาว/นาง.................................................................... ...  หมายเลขโทรศัพท์......................................... 
ยินยอมท่ีจะรับผิดชอบหากเกิดปัญหาใด ๆ ระหว่างการเดินทาง โดยไม่เกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์ มศว 

 
 ลงชื่อ..................................................ผู้ปกครอง 
 (.................................................) 

หมำยเหตุ 1. สำมำรถส่งใบค ำร้องได้ทำง E-mail : meded_swu@hotmail.co.th (ส ำหรับ ศูนย์กำรแพทย์) 
และ E-mail : mededu.pcmc@gmail.com (ส ำหรับ ชลประทำน) 
   2. ส่งใบค ำร้องก่อนกำรเปลี่ยนกลุ่ม, มำสอบ, สอบเสร็จ ล่วงหน้ำ 7 วันท ำกำร และประกำศให้
ทรำบก่อนเดินทำง 5 วันท ำกำร หำกพ้นก ำหนดแล้วให้เป็นไปตำมนั้น และหำกนิสิตแจ้งแล้วไม่ขึ้นรถตำมที่
แจ้งไว้ นิสิตต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยคนละ 500 บำท 
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แนวทางการจัดรถรับ – ส่ง นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

การรับ – ส่งนิสิตแพทย์ ผู้รับผิดชอบ 

จัดรถมำส่งนิสิตแพทย์วันอำทิตย์ก่อนขึ้นศึกษำและปฏิบัติงำน คณะแพทยศำสตร์ มศว 

จัดรถส่งนิสิตแพทย์กลับไปสอบ / 

หลังจำกเสร็จสิ้นกำรศึกษำและปฏิบัติงำน 
ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ 

ชลประทำน 
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ล ำดับท่ี รหัส หมำยเหตุ

1 57107010190 นาย อริย์ธัช  เอ่ียมตระกูล
2 58107010019 นางสาว กรุณา เสนาลักษณ์
3 58107010020 นาย กฤดิธัช งามอุโฆษ
4 58107010021 นาย กฤต เดชาประพันธ์
5 58107010023 นาย กวิน สุนทร
6 58107010025 นางสาว กาญจน์ บุราเลข
7 58107010027 นางสาว กานต์สิรี คงณัฐเศรษฐ์
8 58107010028 นาย กิตติ สมสุขคงเกษม
9 58107010029 นางสาว กันตา ตันติชูศักด์ิ
10 58107010032 นางสาว เกตุนภา ถิระเดชาพงศ์
11 58107010033 นางสาว เกิดสิริกร เจริญย่ิง
12 58107010034 นาย คุณณภัศ รัตนอมรางกูร
13 58107010035 นาย จตุรภัทร กิจกุศล
14 58107010036 นางสาว จิดาภา สงวนจีน
15 58107010038 นาย จิรพัฒน์ เกิดทับทิม
16 58107010039 นาย จิรเมธ โชติกเวสสะกุล
17 58107010043 นาย เจตณัฐ ศรีศิริอนันต์
18 58107010045 นาย ชนภัทร วงศ์เจริญ
19 58107010046 นางสาว ชนิดาภา นฤนาทไพศาล
20 58107010049 นางสาว ชยุดา วิวรรธน์กุศล
21 58107010052 นาย ชลันธร กุลธรชลานันท์
22 58107010057 นางสาว ชุติภา ฉันทลาโภ
23 58107010062 นาย ฐิติวัฒน์ โสภณานุรักษ์กุล
24 58107010065 นาย ณัช กอวิไล
25 58107010067 นางสาว ณัชชา เอ้ือนฤมลสุข
26 58107010068 นาย ณัฏฐ์ โชติบุญ
27 58107010073 นางสาว ณัฐนลิน ชุมพลพาณิชย์
28 58107010082 นางสาว ทัศพร เชียงทอง
29 58107010084 นาย ธนวัต รัตนเสรีเกียรติ
30 58107010096 นางสาว นภัสสร มา
31 58107010112 นางสาว ประภัสวรรณ ทัลวัลล์ิ
32 58107010113 นางสาว ประภัสสร ศีละวงษ์เสรี
33 58107010131 นาย พิพัฒน์ พันธ์ค าภา
34 58107010136 นางสาว พิมพ์หทัย สัตยวงศ์ทิพย์
35 58107010171 นางสาว ศิรดา พวงพัฒนชัย
36 58107010188 นางสาว อภิชญา เพียรศิริภิญโญ
37 58107010194 นางสาว อัซฮานี รักชุมคง

ชำย      17    คน

หญิง      20     คน

รวม      37    คน

รำยช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มท่ี 1

ช่ือ-สกุล
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ล ำดับท่ี รหัส หมำยเหตุ

1 56107010057 นาย จาตุรภัทร ศรีไชยา
2 58107010018 นางสาว กชกร พินิจกิจไพศาล
3 58107010022 นาย กฤตภาส เมลืองนนท์
4 58107010037 นาย จิรกิต โชติมา
5 58107010041 นาย จิรัฏฐ์ อ านวยพรรณ
6 58107010042 นาย จิรันธนิน สันตินิภานนท์
7 58107010044 นาย เจษฎากร พรนภา
8 58107010048 นาย ชยกร กฤติธันยากร
9 58107010051 นาย ชลทิตย์ รุ่งศิรประภา
10 58107010053 นาย ชวกร วชิรเมธีกุล
11 58107010054 นาย ชัชชล ธีรเกษตรชัย
12 58107010056 นาย ชัยศิษฏ์ โพธิคุณ
13 58107010058 นางสาว ญาณี สุนันต๊ะ
14 58107010059 นางสาว ญานิศา จุธากรณ์
15 58107010060 นางสาว ฐิตาพร เสียงสังข์
16 58107010061 นางสาว ฐิตารีย์ วงศ์สีนิล
17 58107010063 นาย ณพวัฒน์ เตชวรสินสกุล
18 58107010066 นางสาว ณัชชา ลิมป์กิตติสิน
19 58107010074 นาย ณัฐวิชญ์ สินธุรัตเวช
20 58107010075 นางสาว ณิชกานต์ คมนียวนิช
21 58107010077 นาย ติณณภพ ธงน าราษฎร์
22 58107010078 นางสาว เต็มฤทัย มาลินีรัตน์
23 58107010081 นางสาว ทองไพลิน เอ้ือสามาลย์
24 58107010090 นางสาว ธรานนท์ จักรธรานนท์
25 58107010091 นาย ธัชพล กาญจนอ าพล
26 58107010097 นางสาว นรีนาถ ภูริพงศ์รัตน์
27 58107010098 นางสาว นฤภร โชติวงศานันต์
28 58107010099 นาย นวัต สุธรรมขัย
29 58107010100 นางสาว นิธิวดี เพชรกลับ
30 58107010101 นาย นุติพงศ์ พฤกษ์ศิริ
31 58107010103 นางสาว บุศรารัตน์ คณิตธรรมนิยม
32 58107010105 นางสาว เบญญาภา เจนก าจรชัย
33 58107010110 นางสาว ปภัชญา มีความดี
34 58107010114 นางสาว ประภาศิริ ทองบุญชู
35 58107010116 นางสาว ปรินทร พลอมร
36 58107010125 นางสาว พิชชาพร ประสพกิจถาวร
37 58107010128 นางสาว พิชญ์สินี สบายย่ิง
38 58107010130 นางสาว พิชญาพร ปฐมธนสาร

ชำย      17    คน

หญิง      21     คน
รวม      38    คน

รำยช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มท่ี 2

ช่ือ-สกุล
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ล ำดับท่ี รหัส หมำยเหตุ

1 58107010001 นางสาว กชกรณ์ เมฆาวุฒิกุล
2 58107010002 นางสาว กนกพรรณ สมะลาภา
3 58107010004 นางสาว ชนากานต์ จันทร์ชูวณิชกุล
4 58107010005 นางสาว ณัชชา อรุณไพโรจนกุล
5 58107010006 นาย ทวิเทพ เล้ียววัฒนา
6 58107010007 นางสาว นันทิชา ไชยกุล
7 58107010008 นางสาว ปณิชา ภูสิริธนาโชติ
8 58107010009 นางสาว ปริญรศา มงคลกุล
9 58107010010 นางสาว พรรณปพร อัศวนภากาศ
10 58107010011 นางสาว พลอยไพลิน รุ่งสกาวเลิศ
11 58107010012 นางสาว ฟ้าสิริ ถาวรวันชัย
12 58107010013 นางสาว รัญธิดา จึงรุ่งเรืองพงษ์
13 58107010015 นางสาว ไอลดา รวีกาญจนา
14 58107010016 นางสาว ญาณินท์ ต้ังเจริญไพศาล
15 58107010017 นาย สุภวิช อยู่เป็นสุข
16 58107010055 นาย ชัยกมล อภิปัญญาวงศ์
17 58107010069 นาย ณัฏฐ์ นรินทร์
18 58107010070 นาย ณัฐชนน ศรีสมบุญกุล
19 58107010072 นาย ณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน
20 58107010076 นาย ตรีธวัฒน์ บุญเรศธนะพงศ์
21 58107010079 นาย ถิรบุญ เปรมวารี
22 58107010080 นาย ทรัพย์ม่ันคง สุวัฒนาถ์
23 58107010083 นาย ทาวัต พโรดม
24 58107010085 นาย ธนวิชญ์ ชาญเช่ียววิชัย
25 58107010088 นาย ธนากร ธนญชัยกุล
26 58107010089 นาย ธนินทร์ สุวศิน
27 58107010093 นาย ธีระ ชัยบุตร
28 58107010104 นางสาว เบญญา โกศลอินทรีย์
29 58107010108 นางสาว ปทิตตา จิรถาวรกุล
30 58107010115 นางสาว ปริชญา เนรมิตตกพงศ์
31 58107010118 นางสาว ปัญญดา กังแฮ
32 58107010119 นางสาว ปิญชาน์ รัตนโกศลศรี
33 58107010121 นางสาว เปรมปรีดา ผลผักแว่น
34 58107010132 นาย พิพัฒน์ สมศักด์ิ
35 58107010134 นางสาว พิมพ์ชนก มะยมรัฐ
36 58107010141 นาย ภัทท์ พูนศรัทธา
37 58107010145 นาย ภูริวรรษ ธารนพ

ชำย      17    คน

หญิง      20     คน
รวม      37    คน

รำยช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มท่ี 3

ช่ือ-สกุล
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ล ำดับท่ี รหัส หมำยเหตุ

1 57107010087 นาย นนท์ธนะ  อัศววิทูรทิพย์
2 58107010064 นางสาว ณมณ เจริญสุข
3 58107010087 นาย ธนันท์ บุญญารัตนากุล
4 58107010102 นาย บรรณสรณ์ เพ็งธรรม
5 58107010106 นาย ปฏิภาณ ต้ังกิจเจริญวงศ์
6 58107010107 นาย ปฐมชัย โสภณนิธิประเสริฐ
7 58107010111 นาย ประกาศิต โตอารีย์
8 58107010117 นางสาว ปรียากร ช้างม่ิง
9 58107010123 นาย พนธกร ปริยปราณี
10 58107010124 นาย พสธร เหตานุรักษ์
11 58107010126 นางสาว พิชชาพร พงษ์เขตคาม
12 58107010127 นางสาว พิชชาพร สถาพรพงษ์ภิญโญ
13 58107010137 นางสาว พิมสิริ รุจาวงศ์สันติ
14 58107010140 นางสาว ภัคจิรา อมรเมฆินทร์
15 58107010142 นาย ภาสวิชญ์ ภิญโญตระกูล
16 58107010143 นาย ภูมิ อินทรียงค์
17 58107010146 นางสาว มนทกานต์ิ ปิยะตันติ
18 58107010147 นาย เมธาสิต ใจสอาด
19 58107010148 นางสาว รมณ รัตนเสรีกุลชัย
20 58107010149 นางสาว รมย์ธีรา เชียรเจริญธนกิจ
21 58107010150 นางสาว รวิสรา โอภาสเจริญกิจ
22 58107010151 นางสาว รักษณาวัณย์ วณิชย์วงศ์วาน
23 58107010153 นาย ราเชน อ่อนอุระ
24 58107010154 นางสาว ลลิตา ตุลสุข
25 58107010155 นางสาว ลลิตา พิรัชวิสุทธ์ิ
26 58107010156 นางสาว ลลิตา พ่ึงวงษ์
27 58107010158 นางสาว ลิลภัสร์ นุชเนตร
28 58107010159 นาย วรโชติ อภิชาติบุตร
29 58107010160 นาย วรัตถ์สิทธ์ิ วรรณสังข์
30 58107010161 นางสาว วรัตถ์หทัย ภูสินอัครกุล
31 58107010162 นาย วรากร เหลืองนภาเลิศ
32 58107010167 นางสาว ศมาพร จิตตวีระ
33 58107010170 นาย ศิธา โมลิสกุลมงคล
34 58107010172 นาย ศิระ ชัชทองค า
35 58107010179 นางสาว สุจีรณา กังวานกนก
36 58107010191 นางสาว อภิสรา ชายเช้ือ
37 58107010193 นางสาว อริสรา สกุลตันติเมธา
38 58107010199 นางสาว กันต์กมล วังสถาพร

ชำย      17    คน

หญิง      21     คน
รวม      38    คน

รำยช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มท่ี 4

ช่ือ-สกุล
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ล ำดับท่ี รหัส หมำยเหตุ

1 56107010094 นางสาว พลอยนภัส  ศิริเอ่ียมแสง
2 58107010024 นางสาว กวินนาถ ทักษิณวราจาร
3 58107010047 นางสาว ชนิษฎา เหลืองปฐมอร่าม
4 58107010120 นางสาว ปิยะรัตน์ เภาด้วง
5 58107010122 นาย พชรพล ขุมสิน
6 58107010129 นางสาว พิชญา โหตระวารีกาญจน
7 58107010138 นางสาว พิราภรณ์ จิตต์หาญ
8 58107010139 นางสาว แพรวพรรณ จันทร์สาม
9 58107010152 นาย รัฐนันท์ ปกรณ์เลอสิริ
10 58107010157 นาย ลักษมันต์ สุวรรณฤทธ์ิ
11 58107010163 นางสาว วราภรณ์ เกษสุวรรณ์
12 58107010164 นาย วริทธ์ิ วิรัชกุลบดี
13 58107010165 นางสาว วริษฐา ล้ิมศิริสวัสด์ิ
14 58107010166 นางสาว วิชุดา บุพศิริ
15 58107010168 นางสาว ศศสรัณย์ พรสุขสว่าง
16 58107010169 นางสาว ศศิภา พรายแก้ว
17 58107010173 นาย ศุภกร ผลาโชติ
18 58107010174 นาย ศุภกิตต์ิ กิตติคุณ
19 58107010175 นาย เศรษฐกิจ โพธ์ิศิริสุข
20 58107010176 นาย สรยุส กิตติสรยุทธ
21 58107010177 นาย สรวิศ ศรีม่วง
22 58107010180 นางสาว สุตาภัทร โกวฤทธ์ิ
23 58107010181 นางสาว สุทธิดา สุจริตศรีชัยกุล
24 58107010182 นางสาว สุธีรา สุทธิสุนทร
25 58107010183 นางสาว สุพพดา ฉัตรตระกูลพงษ์
26 58107010184 นาย สุรเชษฐ์ ชีวชุติรุ่งเรือง
27 58107010185 นาย เสฏฐวุฒิ ทวีสุทธิเวชย์
28 58107010186 นางสาว องค์อร สันติสงวนศักด์ิ
29 58107010187 นางสาว อธิชยา พงศ์ประสบชัย
30 58107010189 นาย อภิรักษ์ พรเสรีกุล
31 58107010190 นาย อภิวิชญ์ ด านิล
32 58107010192 นางสาว อรวรรณ เพชรสีทอง
33 58107010195 นาย อานนท์ โชติกไกร
34 58107010196 นาย อิทธิเดช โชติสวัสด์ิ
35 58107010197 นาย อินทัช จุลกิตติพันธ์
36 58107010200 นางสาว ณัชชา พ่วงมีชัย
37 58107010201 นาย ณัฐพล จิรภัคสิริ
38 58107010202 นางสาว ธัญพร อิทธิธนาพุฒิ

ชำย      17    คน

หญิง      21    คน
รวม      38    คน

รำยช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มท่ี 5

ช่ือ-สกุล

24



วันท่ี 28 พ.ค.-22 ก.ค.61 วันท่ี 23 ก.ค.-2 ก.ย. 61 วันท่ี 17 ก.ย.-11 พ.ย. 61 วันท่ี 19 พ.ย.-16 ธ.ค. 61 วันท่ี 4 ก.พ.62-3 มี.ค.62

ศัลยศาสตร์ (8 สัปดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (6 สัปดาห์) อายุรศาสตร์ (8 สัปดาห์) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห์) จิตเวชศาสตร์ (4 สัปดาห์)

1 57107010190 นาย อริย์ธัช  เอ่ียมตระกูล ชลประทาน
2 58107010019 นางสาว กรุณา เสนาลักษณ์ ชลประทาน ชลประทาน
3 58107010020 นาย กฤดิธัช งามอุโฆษ ชลประทาน
4 58107010021 นาย กฤต เดชาประพันธ์ ชลประทาน
5 58107010023 นาย กวิน สุนทร ชลประทาน
6 58107010025 นางสาว กาญจน์ บุราเลข ชลประทาน ชลประทาน
7 58107010027 นางสาว กานต์สิรี คงณัฐเศรษฐ์ ชลประทาน ชลประทาน
8 58107010028 นาย กิตติ สมสุขคงเกษม ชลประทาน
9 58107010029 นางสาว กันตา ตันติชูศักด์ิ  ชลประทาน
10 58107010032 นางสาว เกตุนภา ถิระเดชาพงศ์ ชลประทาน ชลประทาน
11 58107010033 นางสาว เกิดสิริกร เจริญย่ิง ชลประทาน ชลประทาน
12 58107010034 นาย คุณณภัศ รัตนอมรางกูร ชลประทาน
13 58107010035 นาย จตุรภัทร กิจกุศล ชลประทาน ชลประทาน
14 58107010036 นางสาว จิดาภา สงวนจีน ชลประทาน ชลประทาน
15 58107010038 นาย จิรพัฒน์ เกิดทับทิม ชลประทาน ชลประทาน
16 58107010039 นาย จิรเมธ โชติกเวสสะกุล ชลประทาน ชลประทาน
17 58107010043 นาย เจตณัฐ ศรีศิริอนันต์ ชลประทาน ชลประทาน
18 58107010045 นาย ชนภัทร วงศ์เจริญ ชลประทาน ชลประทาน
19 58107010046 นางสาว ชนิดาภา นฤนาทไพศาล ชลประทาน
20 58107010049 นางสาว ชยุดา วิวรรธน์กุศล ชลประทาน
21 58107010052 นาย ชลันธร กุลธรชลานันท์ ชลประทาน ชลประทาน
22 58107010057 นางสาว ชุติภา ฉันทลาโภ ชลประทาน
23 58107010062 นาย ฐิติวัฒน์ โสภณานุรักษ์กุล ชลประทาน ชลประทาน
24 58107010065 นาย ณัช กอวิไล ชลประทาน ชลประทาน
25 58107010067 นางสาว ณัชชา เอ้ือนฤมลสุข ชลประทาน ชลประทาน

รายช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มท่ี 1

ล าดับ
ท่ี

รหัส ช่ือ-สกุล

25



วันท่ี 28 พ.ค.-22 ก.ค.61 วันท่ี 23 ก.ค.-2 ก.ย. 61 วันท่ี 17 ก.ย.-11 พ.ย. 61 วันท่ี 19 พ.ย.-16 ธ.ค. 61 วันท่ี 4 ก.พ.62-3 มี.ค.62

ศัลยศาสตร์ (8 สัปดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (6 สัปดาห์) อายุรศาสตร์ (8 สัปดาห์) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห์) จิตเวชศาสตร์ (4 สัปดาห์)

รายช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มท่ี 1

ล าดับ
ท่ี

รหัส ช่ือ-สกุล

26 58107010068 นาย ณัฏฐ์ โชติบุญ ชลประทาน ชลประทาน
27 58107010071 นางสาว ณัฐชา สนองคุณวรกุล ชลประทาน ชลประทาน
28 58107010073 นางสาว ณัฐนลิน ชุมพลพาณิชย์ ชลประทาน ชลประทาน
29 58107010082 นางสาว ทัศพร เชียงทอง ชลประทาน
30 58107010084 นาย ธนวัต รัตนเสรีเกียรติ ชลประทาน ชลประทาน
31 58107010096 นางสาว นภัสสร มา ชลประทาน
32 58107010112 นางสาว ประภัสวรรณ ทัลวัลล์ิ ชลประทาน
33 58107010113 นางสาว ประภัสสร ศีละวงษ์เสรี ชลประทาน
34 58107010131 นาย พิพัฒน์ พันธ์ค าภา ชลประทาน ชลประทาน
35 58107010136 นางสาว พิมพ์หทัย สัตยวงศ์ทิพย์ ชลประทาน ชลประทาน
36 58107010171 นางสาว ศิรดา พวงพัฒนชัย ชลประทาน ชลประทาน
37 58107010188 นางสาว อภิชญา เพียรศิริภิญโญ ชลประทาน ชลประทาน
38 58107010194 นางสาว อัซฮานี รักชุมคง ชลประทาน ชลประทาน

ชาย      17      คน

หญิง      20     คน

รวม      37      คน

26



วันท่ี 28 พ.ค.-8 ก.ค.61 วันท่ี 23 ก.ค.-16 ก.ย. 61 วันท่ี 17 ก.ย.-14 ต.ค. 61 วันท่ี 10 ธ.ค.61- 6 ม.ค.62 วันท่ี 7 ม.ค.-3 มี.ค.62

กุมารเวชศาสตร์ (6 สัปดาห์) อายุรศาสตร์ (8 สัปดาห์) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห์) จิตเวชศาสตร์ (4 สัปดาห์) ศัลยศาสตร์ (8 สัปดาห์)

1 56107010057 นาย จาตุรภัทร ศรีไชยา ชลประทาน ชลประทาน
2 58107010018 นางสาว กชกร พินิจกิจไพศาล ชลประทาน ชลประทาน
3 58107010022 นาย กฤตภาส เมลืองนนท์ ชลประทาน ชลประทาน
4 58107010037 นาย จิรกิต โชติมา ชลประทาน ชลประทาน
5 58107010041 นาย จิรัฏฐ์ อ านวยพรรณ ชลประทาน ชลประทาน
6 58107010042 นาย จิรันธนิน สันตินิภานนท์ ชลประทาน ชลประทาน
7 58107010044 นาย เจษฎากร พรนภา ชลประทาน ชลประทาน
8 58107010048 นาย ชยกร กฤติธันยากร ชลประทาน ชลประทาน
9 58107010051 นาย ชลทิตย์ รุ่งศิรประภา ชลประทาน ชลประทาน
10 58107010053 นาย ชวกร วชิรเมธีกุล ชลประทาน ชลประทาน
11 58107010054 นาย ชัชชล ธีรเกษตรชัย ชลประทาน ชลประทาน
12 58107010056 นาย ชัยศิษฏ์ โพธิคุณ ชลประทาน ชลประทาน
13 58107010058 นางสาว ญาณี สุนันต๊ะ ชลประทาน ชลประทาน
14 58107010059 นางสาว ญานิศา จุธากรณ์ ชลประทาน ชลประทาน
15 58107010060 นางสาว ฐิตาพร เสียงสังข์ ชลประทาน ชลประทาน
16 58107010061 นางสาว ฐิตารีย์ วงศ์สีนิล ชลประทาน ชลประทาน
17 58107010063 นาย ณพวัฒน์ เตชวรสินสกุล ชลประทาน ชลประทาน
18 58107010066 นางสาว ณัชชา ลิมป์กิตติสิน ชลประทาน ชลประทาน
19 58107010074 นาย ณัฐวิชญ์ สินธุรัตเวช ชลประทาน
20 58107010075 นางสาว ณิชกานต์ คมนียวนิช ชลประทาน ชลประทาน
21 58107010077 นาย ติณณภพ ธงน าราษฎร์ ชลประทาน
22 58107010078 นางสาว เต็มฤทัย มาลินีรัตน์ ชลประทาน ชลประทาน
23 58107010081 นางสาว ทองไพลิน เอ้ือสามาลย์ ชลประทาน ชลประทาน
24 58107010090 นางสาว ธรานนท์ จักรธรานนท์ ชลประทาน ชลประทาน
25 58107010091 นาย ธัชพล กาญจนอ าพล ชลประทาน

รายช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มท่ี 2

ล าดับท่ี รหัส ช่ือ-สกุล

27



วันท่ี 28 พ.ค.-8 ก.ค.61 วันท่ี 23 ก.ค.-16 ก.ย. 61 วันท่ี 17 ก.ย.-14 ต.ค. 61 วันท่ี 10 ธ.ค.61- 6 ม.ค.62 วันท่ี 7 ม.ค.-3 มี.ค.62

กุมารเวชศาสตร์ (6 สัปดาห์) อายุรศาสตร์ (8 สัปดาห์) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห์) จิตเวชศาสตร์ (4 สัปดาห์) ศัลยศาสตร์ (8 สัปดาห์)

รายช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มท่ี 2

ล าดับท่ี รหัส ช่ือ-สกุล

26 58107010097 นางสาว นรีนาถ ภูริพงศ์รัตน์ ชลประทาน ชลประทาน
27 58107010098 นางสาว นฤภร โชติวงศานันต์ ชลประทาน ชลประทาน
28 58107010099 นาย นวัต สุธรรมขัย ชลประทาน
29 58107010100 นางสาว นิธิวดี เพชรกลับ ชลประทาน ชลประทาน
30 58107010101 นาย นุติพงศ์ พฤกษ์ศิริ ชลประทาน
31 58107010103 นางสาว บุศรารัตน์ คณิตธรรมนิยม ชลประทาน ชลประทาน
32 58107010105 นางสาว เบญญาภา เจนก าจรชัย ชลประทาน
33 58107010110 นางสาว ปภัชญา มีความดี ชลประทาน
34 58107010114 นางสาว ประภาศิริ ทองบุญชู ชลประทาน
35 58107010116 นางสาว ปรินทร พลอมร ชลประทาน
36 58107010125 นางสาว พิชชาพร ประสพกิจถาวร ชลประทาน
37 58107010128 นางสาว พิชญ์สินี สบายย่ิง ชลประทาน
38 58107010130 นางสาว พิชญาพร ปฐมธนสาร ชลประทาน

ชาย      17      คน

หญิง    21       คน

รวม      38      คน
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วันท่ี 28 พ.ค.-22 ก.ค.61 วันท่ี 23 ก.ค. -19 ส.ค 61 วันท่ี 15 ต.ค.-11 พ.ย.61 วันท่ี 12 พ.ย.61-6 ม.ค.62 วันท่ี 7 ม.ค.-17 ก.พ.62

อายุรศาสตร์ (8 สัปดาห์) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห์) จิตเวชศาสตร์ (4 สัปดาห์) ศัลยศาสตร์ (8 สัปดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (6 สัปดาห์)

1 58107010001 นางสาว กชกรณ์ เมฆาวุฒิกุล ชลประทาน ชลประทาน
2 58107010002 นางสาว กนกพรรณ สมะลาภา ชลประทาน
3 58107010004 นางสาว ชนากานต์ จันทร์ชูวณิชกุล ชลประทาน
4 58107010005 นางสาว ณัชชา อรุณไพโรจนกุล ชลประทาน ชลประทาน
5 58107010006 นาย ทวิเทพ เล้ียววัฒนา ชลประทาน ชลประทาน
6 58107010007 นางสาว นันทิชา ไชยกุล ชลประทาน
7 58107010008 นางสาว ปณิชา ภูสิริธนาโชติ ชลประทาน
8 58107010009 นางสาว ปริญรศา มงคลกุล ชลประทาน
9 58107010010 นางสาว พรรณปพร อัศวนภากาศ ชลประทาน ชลประทาน
10 58107010011 นางสาว พลอยไพลิน รุ่งสกาวเลิศ ชลประทาน ชลประทาน
11 58107010012 นางสาว ฟ้าสิริ ถาวรวันชัย ชลประทาน ชลประทาน
12 58107010013 นางสาว รัญธิดา จึงรุ่งเรืองพงษ์ ชลประทาน
13 58107010015 นางสาว ไอลดา รวีกาญจนา ชลประทาน
14 58107010016 นางสาว ญาณินท์ ต้ังเจริญไพศาล ชลประทาน ชลประทาน
15 58107010017 นาย สุภวิช อยู่เป็นสุข ชลประทาน ชลประทาน
16 58107010055 นาย ชัยกมล อภิปัญญาวงศ์ ชลประทาน ชลประทาน
17 58107010069 นาย ณัฏฐ์ นรินทร์ ชลประทาน ชลประทาน
18 58107010070 นาย ณัฐชนน ศรีสมบุญกุล ชลประทาน ชลประทาน
19 58107010072 นาย ณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน ชลประทาน ชลประทาน
20 58107010076 นาย ตรีธวัฒน์ บุญเรศธนะพงศ์ ชลประทาน ชลประทาน
21 58107010079 นาย ถิรบุญ เปรมวารี ชลประทาน ชลประทาน
22 58107010080 นาย ทรัพย์ม่ันคง สุวัฒนาถ์ ชลประทาน ชลประทาน
23 58107010083 นาย ทาวัต พโรดม ชลประทาน ชลประทาน
24 58107010085 นาย ธนวิชญ์ ชาญเช่ียววิชัย ชลประทาน ชลประทาน
25 58107010088 นาย ธนากร ธนญชัยกุล ชลประทาน ชลประทาน

รายช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มท่ี 3

ล าดับ
ท่ี

รหัส ช่ือ-สกุล

29



วันท่ี 28 พ.ค.-22 ก.ค.61 วันท่ี 23 ก.ค. -19 ส.ค 61 วันท่ี 15 ต.ค.-11 พ.ย.61 วันท่ี 12 พ.ย.61-6 ม.ค.62 วันท่ี 7 ม.ค.-17 ก.พ.62

อายุรศาสตร์ (8 สัปดาห์) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห์) จิตเวชศาสตร์ (4 สัปดาห์) ศัลยศาสตร์ (8 สัปดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (6 สัปดาห์)

รายช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มท่ี 3

ล าดับ
ท่ี

รหัส ช่ือ-สกุล

26 58107010089 นาย ธนินทร์ สุวศิน ชลประทาน
27 58107010093 นาย ธีระ ชัยบุตร ชลประทาน
28 58107010104 นางสาว เบญญา โกศลอินทรีย์ ชลประทาน ชลประทาน
29 58107010108 นางสาว ปทิตตา จิรถาวรกุล ชลประทาน ชลประทาน
30 58107010115 นางสาว ปริชญา เนรมิตตกพงศ์ ชลประทาน ชลประทาน
31 58107010118 นางสาว ปัญญดา กังแฮ ชลประทาน ชลประทาน
32 58107010119 นางสาว ปิญชาน์ รัตนโกศลศรี ชลประทาน ชลประทาน
33 58107010121 นางสาว เปรมปรีดา ผลผักแว่น ชลประทาน ชลประทาน
34 58107010132 นาย พิพัฒน์ สมศักด์ิ ชลประทาน
35 58107010134 นางสาว พิมพ์ชนก มะยมรัฐ ชลประทาน ชลประทาน
36 58107010141 นาย ภัทท์ พูนศรัทธา ชลประทาน
37 58107010145 นาย ภูริวรรษ ธารนพ ชลประทาน

ชาย      17     คน
หญิง      20     คน

รวม      37     คน

30



วันท่ี 28 พ.ค.-24 มิ.ย.61 วันท่ี 20 ส.ค.-16 ก.ย.61 วันท่ี 17 ก.ย.-11 พ.ย.61 วันท่ี 12 พ.ย.-23 ธ.ค. 61 วันท่ี 7 ม.ค.-3 มี.ค. 62

นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห์) จิตเวชศาสตร์ (4 สัปดาห์) ศัลยศาสตร์ (8 สัปดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (6 สัปดาห์) อายุรศาสตร์ (8 สัปดาห์)

1 57107010087 นาย นนท์ธนะ  อัศววิทูรทิพย์ ชลประทาน ชลประทาน
2 58107010064 นางสาว ณมณ เจริญสุข ชลประทาน ชลประทาน
3 58107010087 นาย ธนันท์ บุญญารัตนากุล ชลประทาน ชลประทาน
4 58107010102 นาย บรรณสรณ์ เพ็งธรรม ชลประทาน ชลประทาน
5 58107010106 นาย ปฏิภาณ ต้ังกิจเจริญวงศ์ ชลประทาน ชลประทาน
6 58107010107 นาย ปฐมชัย โสภณนิธิประเสริฐ ชลประทาน ชลประทาน
7 58107010111 นาย ประกาศิต โตอารีย์ ชลประทาน ชลประทาน
8 58107010117 นางสาว ปรียากร ช้างม่ิง ชลประทาน ชลประทาน
9 58107010123 นาย พนธกร ปริยปราณี ชลประทาน ชลประทาน
10 58107010124 นาย พสธร เหตานุรักษ์ ชลประทาน ชลประทาน
11 58107010126 นางสาว พิชชาพร พงษ์เขตคาม ชลประทาน ชลประทาน
12 58107010127 นางสาว พิชชาพร สถาพรพงษ์ภิญโญ ชลประทาน ชลประทาน
13 58107010137 นางสาว พิมสิริ รุจาวงศ์สันติ ชลประทาน ชลประทาน
14 58107010140 นางสาว ภัคจิรา อมรเมฆินทร์ ชลประทาน ชลประทาน
15 58107010142 นาย ภาสวิชญ์ ภิญโญตระกูล ชลประทาน ชลประทาน
16 58107010143 นาย ภูมิ อินทรียงค์ ชลประทาน ชลประทาน
17 58107010146 นางสาว มนทกานต์ิ ปิยะตันติ ชลประทาน ชลประทาน
18 58107010147 นาย เมธาสิต ใจสอาด ชลประทาน ชลประทาน
19 58107010148 นางสาว รมณ รัตนเสรีกุลชัย ชลประทาน ชลประทาน
20 58107010149 นางสาว รมย์ธีรา เชียรเจริญธนกิจ ชลประทาน ชลประทาน
21 58107010150 นางสาว รวิสรา โอภาสเจริญกิจ ชลประทาน ชลประทาน
22 58107010151 นางสาว รักษณาวัณย์ วณิชย์วงศ์วาน ชลประทาน ชลประทาน
23 58107010153 นาย ราเชน อ่อนอุระ ชลประทาน
24 58107010154 นางสาว ลลิตา ตุลสุข ชลประทาน ชลประทาน
25 58107010155 นางสาว ลลิตา พิรัชวิสุทธ์ิ ชลประทาน ชลประทาน

รายช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มท่ี 4

ล าดับท่ี รหัส ช่ือ-สกุล

31



วันท่ี 28 พ.ค.-24 มิ.ย.61 วันท่ี 20 ส.ค.-16 ก.ย.61 วันท่ี 17 ก.ย.-11 พ.ย.61 วันท่ี 12 พ.ย.-23 ธ.ค. 61 วันท่ี 7 ม.ค.-3 มี.ค. 62

นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห์) จิตเวชศาสตร์ (4 สัปดาห์) ศัลยศาสตร์ (8 สัปดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (6 สัปดาห์) อายุรศาสตร์ (8 สัปดาห์)

รายช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มท่ี 4

ล าดับท่ี รหัส ช่ือ-สกุล

26 58107010156 นางสาว ลลิตา พ่ึงวงษ์ ชลประทาน ชลประทาน
27 58107010158 นางสาว ลิลภัสร์ นุชเนตร ชลประทาน
28 58107010159 นาย วรโชติ อภิชาติบุตร ชลประทาน
29 58107010160 นาย วรัตถ์สิทธ์ิ วรรณสังข์ ชลประทาน
30 58107010161 นางสาว วรัตถ์หทัย ภูสินอัครกุล ชลประทาน
31 58107010162 นาย วรากร เหลืองนภาเลิศ ชลประทาน
32 58107010167 นางสาว ศมาพร จิตตวีระ ชลประทาน
33 58107010170 นาย ศิธา โมลิสกุลมงคล ชลประทาน
34 58107010172 นาย ศิระ ชัชทองค า
35 58107010179 นางสาว สุจีรณา กังวานกนก ชลประทาน
36 58107010191 นางสาว อภิสรา ชายเช้ือ ชลประทาน
37 58107010193 นางสาว อริสรา สกุลตันติเมธา ชลประทาน
38 58107010199 นางสาว กันต์กมล วังสถาพร ชลประทาน

ชาย      17     คน

หญิง      21     คน

รวม      38     คน

32



วันท่ี 25 มิ.ย.-22 ก.ค.61 วันท่ี  23 ก.ค.-16 ก.ย.61 วันท่ี 17 ก.ย.-28 ต.ค.61 วันท่ี 12 พ.ย.61-6 ม.ค.62 วันท่ี 4 ก.พ.-3 มี.ค.62

จิตเวชศาสตร์ (4 สัปดาห์) ศัลยศาสตร์ (8 สัปดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (6 สัปดาห์) อายุรศาสตร์ (8 สัปดาห์) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห์)

1 56107010094 นางสาว พลอยนภัส  ศิริเอ่ียมแสง ชลประทาน
2 58107010024 นางสาว กวินนาถ ทักษิณวราจาร ชลประทาน
3 58107010047 นางสาว ชนิษฎา เหลืองปฐมอร่าม ชลประทาน
4 58107010120 นางสาว ปิยะรัตน์ เภาด้วง ชลประทาน
5 58107010122 นาย พชรพล ขุมสิน ชลประทาน
6 58107010129 นางสาว พิชญา โหตระวารีกาญจน ชลประทาน
7 58107010138 นางสาว พิราภรณ์ จิตต์หาญ ชลประทาน
8 58107010139 นางสาว แพรวพรรณ จันทร์สาม ชลประทาน
9 58107010152 นาย รัฐนันท์ ปกรณ์เลอสิริ ชลประทาน
10 58107010157 นาย ลักษมันต์ สุวรรณฤทธ์ิ ชลประทาน
11 58107010163 นางสาว วราภรณ์ เกษสุวรรณ์ ชลประทาน ชลประทาน
12 58107010164 นาย วริทธ์ิ วิรัชกุลบดี ชลประทาน
13 58107010165 นางสาว วริษฐา ล้ิมศิริสวัสด์ิ ชลประทาน ชลประทาน
14 58107010166 นางสาว วิชุดา บุพศิริ ชลประทาน ชลประทาน
15 58107010168 นางสาว ศศสรัณย์ พรสุขสว่าง ชลประทาน ชลประทาน
16 58107010169 นางสาว ศศิภา พรายแก้ว ชลประทาน ชลประทาน
17 58107010173 นาย ศุภกร ผลาโชติ ชลประทาน ชลประทาน
18 58107010174 นาย ศุภกิตต์ิ กิตติคุณ ชลประทาน
19 58107010175 นาย เศรษฐกิจ โพธ์ิศิริสุข ชลประทาน ชลประทาน
20 58107010176 นาย สรยุส กิตติสรยุทธ ชลประทาน ชลประทาน
21 58107010177 นาย สรวิศ ศรีม่วง ชลประทาน ชลประทาน
22 58107010180 นางสาว สุตาภัทร โกวฤทธ์ิ ชลประทาน ชลประทาน
23 58107010181 นางสาว สุทธิดา สุจริตศรีชัยกุล ชลประทาน ชลประทาน
24 58107010182 นางสาว สุธีรา สุทธิสุนทร ชลประทาน ชลประทาน
25 58107010183 นางสาว สุพพดา ฉัตรตระกูลพงษ์ ชลประทาน ชลประทาน

รายช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มท่ี 5

ล าดับท่ี รหัส ช่ือ-สกุล

33



วันท่ี 25 มิ.ย.-22 ก.ค.61 วันท่ี  23 ก.ค.-16 ก.ย.61 วันท่ี 17 ก.ย.-28 ต.ค.61 วันท่ี 12 พ.ย.61-6 ม.ค.62 วันท่ี 4 ก.พ.-3 มี.ค.62

จิตเวชศาสตร์ (4 สัปดาห์) ศัลยศาสตร์ (8 สัปดาห์) กุมารเวชศาสตร์ (6 สัปดาห์) อายุรศาสตร์ (8 สัปดาห์) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห์)

รายช่ือนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มท่ี 5

ล าดับท่ี รหัส ช่ือ-สกุล

26 58107010184 นาย สุรเชษฐ์ ชีวชุติรุ่งเรือง ชลประทาน ชลประทาน
27 58107010185 นาย เสฏฐวุฒิ ทวีสุทธิเวชย์ ชลประทาน ชลประทาน
28 58107010186 นางสาว องค์อร สันติสงวนศักด์ิ ชลประทาน ชลประทาน
29 58107010187 นางสาว อธิชยา พงศ์ประสบชัย ชลประทาน ชลประทาน
30 58107010189 นาย อภิรักษ์ พรเสรีกุล ชลประทาน ชลประทาน
31 58107010190 นาย อภิวิชญ์ ด านิล ชลประทาน ชลประทาน
32 58107010192 นางสาว อรวรรณ เพชรสีทอง ชลประทาน ชลประทาน
33 58107010195 นาย อานนท์ โชติกไกร ชลประทาน ชลประทาน
34 58107010196 นาย อิทธิเดช โชติสวัสด์ิ ชลประทาน ชลประทาน
35 58107010197 นาย อินทัช จุลกิตติพันธ์ ชลประทาน ชลประทาน
36 58107010200 นางสาว ณัชชา พ่วงมีชัย ชลประทาน ชลประทาน
37 58107010201 นาย ณัฐพล จิรภัคสิริ ชลประทาน ชลประทาน
38 58107010202 นางสาว ธัญพร อิทธิธนาพุฒิ ชลประทาน ชลประทาน

ชาย      17    คน

หญิง      21    คน

รวม      38    คน
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ล ำดับท่ี รหัส รำยวิชำท่ีนิสิตไม่ผ่ำน 28 พ.ค.-22 ก.ค. 2561 23 ก.ค.-16 ก.ย. 2561 กลุ่ม

1 57107010006 นางสาว ปรางค์ปรา ศรีสวสัดิ์  อย 401-411 อายุรศาสตร์ 5

2 57107010011 นางสาว สมิตา เนติลดัดานนท์  ศศ401 ศัลยศาสตร์ 5

3 57107010117 นาย พีรณฏัฐ์ จนัทรางกูร อย 401-411 อายุรศาสตร์ 4

4 57107010124 นางสาว ภาวินีย์ หาญวิวฒันกิจ อย 401-411 อายุรศาสตร์ 4

5 57107010125 นาย ภริู วิจยัธรรมฤทธ์ิ อย 401-411 และศศ401   อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์

6 57107010131 นาย รังสิมนัตุ์ คงทมิ อย 401-411    สน 421 และ นว401 อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์ (23 ก.ค.-19 ส.ค.61)

นิติเวชศาสตร์ (10 ก.ย.-16 ก.ย.61

8 57107010173 นาย สนิุธิ เต็มผลทรัพย์ อย 401-411 ลงเรียนใหม่ อายุรศาสตร์ 4

ช่ือ-สกุล

รำยช่ือนิสิตท่ียังไม่ได้ข้ึนปฏิบัติงำนกลุ่มแรกของแต่ละรำยวิชำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

35



                รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุ่ม 1 

     

57107010190 
นายอริยธ์ัช  เอี่ยมตระกูล 

58107010019 
 นางสาวกรุณา  เสนาลกัษณ ์

58107010020 
นายกฤดธิัช   งามอุโฆษ 

58107010021 
นายกฤต  เดชาประพันธ ์

58107010023 
นายกวนิ สุนทร 

     

58107010025 
นางสาวกาญจน์  บุราเลข 

58107010027 
นางสาวกานต์สิรี  คงณัฐเศรษฐ์ 

58107010028 
นายกิตต ิ สมสุขคงเกษม 

58107010029 
นางสาวกันตา  ตันติชูศักดิ ์

58107010032 
นางสาวเกตุนภา  ถิระเดชาพงศ์ 

     

58107010033 
นางสาวเกิดสิริกร  เจริญยิ่ง 

58107010034 
นายคุณณภัศ   รัตนอมรางกูร 

58107010035 
นายจตุรภัทร   กิจกุศล 

58107010036 
นางสาวจิดาภา  สงวนจีน 

58107010038 
นายจิรพัฒน์   เกิดทับทิม 

     

58107010039 
นายจิรเมธ   โชติกเวสสะกุล 

58107010043 
นายเจตณัฐ   ศรีศิริอนันต์ 

58107010045 
นายชนภัทร   วงศ์เจริญ 

58107010046 
นางสาวชนิดาภา  นฤนาทไพศาล 

58107010049 
นางสาวชยุดา   ววิรรธน์กุศล 

36



     

58107010052 
นายชลันธร   กุลธรชลานันท ์

58107010057 
นางสาวชุติภา   ฉันทลาโภ 

58107010062 
นายฐิติวัฒน์   โสภณานุรักษก์ุล 

58107010065 
นายณัช กอวิไล 

58107010067 
นางสาวณัชชา   เอื้อนฤมลสุข 

 

     

58107010068 
นายณัฏฐ์  โชติบุญ 

58107010073 
นางสาวณัฐนลิน   ชุมพลพาณิชย ์

58107010082 
นางสาวทัศพร   เชียงทอง 

58107010084 
นายธนวัต รัตนเสรีเกียรติ 

58107010096 
นางสาวนภัสสร   มา 

     

58107010112 
นางสาวประภัสวรรณ ทัลวัลลิ ์

58107010113 
นางสาวประภัสสร  ศีละวงษ์เสรี 

58107010131 
นายพิพัฒน ์   พันธ์ค าภา 

58107010136 
นางสาวพิมพห์ทัย  สัตยวงศ์ทิพย ์

58107010171 
นางสาวศิรดา   พวงพัฒนชัย 

  

58107010188 
นางสาวอภิชญา  เพียรศริิภิญโญ 

58107010194 
นางสาวอัซฮานี   รักชุมคง 
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รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุ่ม 2 

     

5610701057 
นายจาตุรภัทร  ศรีไชยา 

58107010018 
นางสาวกชกร  พินจิกิจไพศาล 

58107010022 
นายกฤตภาส   เมลืองนนท ์

58107010037 
นายจิรกิต โชติมา 

58107010041 
นายจิรัฏฐ ์ อ านวยพรรณ 

     

58107010042 
นายจิรันธนิน   สันตินิภานนท ์

5107010044 
นายเจษฎากร   พรนภา 

58107010048 
นายชยกร กฤติธนัยากร 

58107010051 
นายชลทิตย ์  รุ่งศิรประภา 

58107010053 
นายชวกร วชิรเมธีกุล 

     

58107010054 
นายชัชชล ธีรเกษตรชัย 

58107010056 
นายชัยศิษฏ์   โพธิคุณ 

58107010058 
นางสาวญาณี   สุนันต๊ะ 

58107010059 
นางสาวญานิศา  จธุากรณ์ 

58107010060 
นางสาวฐิตาพร  เสียงสังข์ 

     

58107010061 
นางสาวฐิตารีย์  วงศ์สีนิล 

58107010063 
นายณพวัฒน ์  เตชวรสินสกุล 

58107010066 
นางสาวณัชชา   ลิมปก์ิตติสิน 

58107010074 
นายณัฐวิชญ์   สินธุรัตเวช 

58107010075 
นางสาวณิชกานต ์  คมนยีวนิช 
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รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุ่ม 2 

     

58107010077 
นายติณณภพ   ธงน าราษฎร ์

58107010078 
นางสาวเต็มฤทัย   มาลนิีรตัน ์

58107010081 
นางสาวทองไพลิน  เอือ้สามาลย ์

58107010090 
นางสาวธรานนท ์ จักรธรานนท์ 

58107010091 
นายธัชพล  กาญจนอ าพล 

     

58107010097097 
นางสาวนรีนาถ  ภูรพิงศ์รัตน์ 

58107010098 
นางสาวนฤภร   โชติวงศานันต ์

58107010099 
นายนวัต สุธรรมชัย 

58107010100 
นางสาวนิธวิดี   เพชรกลับ 

58107010101 
นายนุติพงศ์   พฤกษ์ศิริ 

     

58107010103 
นางสาวบุศรารัตน์  คณิตธรรมนิยม 

58107010105 
นางสาวเบญญาภา  เจนก าจรชัย 

58107010110 
นางสาวปภัชญา   มีความด ี

58107010114 
นางสาวประภาศิริ  ทองบุญชู 

58107010116 
นางสาวปรินทร   พลอมร 

   

58107010125 
นางสาวพิชชาพร  ประสพกจิถาวร 

58107010128 
นางสาวพิชญ์สินี  สบายยิ่ง 

58107010130 
นางสาวพิชญาพร  ปฐมธนสาร 

 

 

39



รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุ่ม 3 

     

58107010001 
นางสาวกชกรณ์  เมฆาวุฒิกุล 

58107010002 
นางสาวกนกพรรณ  สมะลาภา 

58107010004 
นางสาวชนากานต์  จันทร์ชวูณิชกุล 

58107010005 
นางสาวณัชชา  อรุณไพโรจนกุล 

58107010006 
นายทวิเทพ   เล้ียววัฒนา 

     

58107010007 
นางสาวนันทิชา  ไชยกุล 

58107010008 
นางสาวปณิชา   ภูสิริธนาโชต ิ

58107010009 
นางสาวปรญิรศา   มงคลกุล 

58107010010 
นางสาวพรรณปพร   อัศวนภากาศ 

58107010011 
นางสาวพลอยไพลิน  รุ่งสกาวเลิศ 

     

58107010012 
นางสาวฟ้าสิร ิ  ถาวรวันชัย 

58107010013 
นางสาวรญัธิดา   จึงรุ่งเรืองพงษ์ 

58107010015 
นางสาวไอลดา   รวกีาญจนา 

58107010016 
นางสาวญาณินท์   ตั้งเจริญไพศาล 

58107010017 
นายสุภวิช  อยู่เป็นสุข 

 

 

   

58107010055 
นายชัยกมล  อภิปญัญาวงศ์ 

58107010069 
นายณัฏฐ์  นรินทร์ 

58107010070 
นายณัฐชนน  ศรีสมบุญกุล 

58107010072 
นายณัฐธญั ลลิตชัยวศิน 

58107010076 
นายตรีธวัฒน์  บุญเรศธนะพงศ์ 
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รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุ่ม 3 

     

58107010079 
นายถิรบุญ   เปรมวาร ี

58107010080 
นายทรัพย์มั่นคง  สุวัฒนาถ ์

58107010083 
นายทาวัต พโรดม 

58107010085 
นายธนวิชญ์  ชาญเชี่ยววิชยั 

58107010088 
นายธนากร ธนญชัยกุล 

     

58107010089 
นายธนินทร ์ สุวศิน 

58107010093 
นายธีระ ชัยบุตร 

58107010104 
นางสาวเบญญา  โกศลอินทรีย ์

58107010108 
นางสาวปทิตตา  จิรถาวรกุล 

58107010115 
นางสาวปริชญา  เนรมิตตกพงศ์ 

     

58107010118 
นางสาวปัญญดา  กังแฮ 

58107010119 
นางสาวปิญชาน ์ รัตนโกศลศร ี

58107010121 
นางสาวเปรมปรีดา  ผลผักแว่น 

58107010132 
นายพิพัฒน ์  สมศักดิ ์

58107010134 
นางสาวพิมพ์ชนก   มะยมรัฐ 

  

58107010141 
นายภัทท ์ พูนศรัทธา 

58107010145 
นายภูรวิรรษ  ธารนพ 
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รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุ่ม 4 

     

57107010087 
นายนนท์ธนะ   อัศววิทูรทิพย ์

58107010064 
นางสาวณมณ   เจริญสุข 

58107010087 
นายธนันท ์บุญญารัตนากุล 

58107010102 
นายบรรณสรณ์  เพ็งธรรม 

58107010106 
นายปฏิภาณ  ตั้งกิจเจริญวงศ์ 

     

58107010107 
  นายปฐมชัย  โสภณนธิิประเสรฐิ 

58107010111 
นายประกาศิต  โตอารยี ์

58107010117 
นางสาวปรียากร  ช้างมิ่ง 

58107010123 
นายพนธกร   ปริยปราณ ี

58107010124 
นายพสธร เหตานุรักษ ์

     

58107010126 
 นางสาวพิชชาพร  พงษ์เขตคาม 

58107010127 
นางสาวพิชชาพร  สถาพรพงษ์ภญิโญ 

58107010137 
นางสาวพิมสิริ  รุจาวงศ์สันติ 

58107010140 
นางสาวภัคจิรา  อมรเมฆินทร์ 

58107010142 
นายภาสวิชญ ์ ภิญโญตระกูล 

    
 

 

 

58107010143 
นายภูมิ  อนิทรียงค ์

58107010146 
นางสาวมนทกานติ์  ปิยะตันต ิ

58107010147 
นายเมธาสิต  ใจสอาด 

58107010148 
นางสาวรมณ  รัตนเสรีกุลชัย 

58107010149 
นางสาวรมย์ธีรา เชียรเจรญิธนกิจ 
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58107010150 
นางสาวรวิสรา   โอภาสเจริญกิจ 

58107010151 
นางสาวรกัษณาวณัย์  วณิชย์วงศว์าน 

58107010153 
นายราเชน   อ่อนอุระ 

58107010154 
นางสาวลลิตา   ตุลสุข 

58107010155 
นางสาวลลิตา  พิรัชวิสุทธิ ์

     

58107010156 
นางสาวลลิตา   พึ่งวงษ ์

58107010158 
นางสาวลิลภัสร์  นุชเนตร 

58107010159 
นายวรโชต ิ  อภิชาติบุตร 

58107010160 
นายวรัตถ์สิทธ์ิ   วรรณสังข์ 

58107010161 
นางสาววรัตถ์หทยั ภูสินอัครกุล 

     

58107010162 
 นายวรากร  เหลืองนภาเลิศ 

58107010167 
นางสาวศมาพร   จิตตวีระ 

58107010170 
นายศิธา โมลิสกุลมงคล 

58107010172 
นายศิระ ชัชทองค า 

58107010179 
นางสาวสุจีรณา  กังวานกนก 

   

  

58107010191 
นางสาวอภิสรา  ชายเช้ือ 

58107010193 
นางสาวอริสรา   สกุลตันติเมธา 

58107010199 
นางสาวกันต์กมล  วังสถาพร 
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56107010094 
นางสาวพลอยนภัส   ศิริเอี่ยมแสง 

58107010024 
นางสาวกวินนาถ  ทักษิณวราจาร 

58107010047 
นางสาวชนิษฎา  เหลืองปฐมอร่าม 

58107010120 
นางสาวปิยะรัตน์  เภาด้วง 

58107010122 
นายพชรพล  ขุมสิน 

     

58107010129 
นางสาวพิชญา   โหตระวารีกาญจน 

58107010138 
นางสาวพิราภรณ์  จิตต์หาญ 

58107010139 
นางสาวแพรวพรรณ  จันทร์สาม 

58107010152 
นายรัฐนันท์  ปกรณ์เลอสิริ 

58107010157 
นายลักษมันต ์ สุวรรณฤทธิ ์

     

58107010163 
นางสาววราภรณ์   เกษสุวรรณ ์

58107010164 
นายวริทธิ ์ วิรัชกุลบด ี

58107010165 
นางสาววริษฐา   ลิ้มศิริสวัสดิ์ 

58107010166 
นางสาววิชุดา  บุพศิริ 

58107010168 
นางสาวศศสรัณย์  พรสุขสวา่ง 

     

58107010169 
นางสาวศศิภา  พรายแก้ว 

58107010173 
นายศุภกร ผลาโชต ิ

58107010174 
นายศุภกิตติ ์ กิตติคุณ 

58107010175 
นายเศรษฐกิจ  โพธิ์ศิริสุข 

58107010176 
นายสรยุส กิตติสรยุทธ 
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รายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

กลุ่ม 5 

     

58107010177 
นายสรวิศ ศรีม่วง 

58107010180 
นางสาวสุตาภัทร  โกวฤทธิ ์

58107010181 
นางสาวสุทธิดา  สุจริตศรีชัยกุล 

58107010182 
นางสาวสุธีรา   สุทธิสุนทร 

58107010183 
นางสาวสุพพดา  ฉัตรตระกลูพงษ ์

     

58107010184 
นายสุรเชษฐ์   ชวีชุติรุ่งเรือง 

58107010185 
นายเสฏฐวุฒิ   ทวีสุทธิเวชย ์

58107010186 
นางสาวองค์อร  สันติสงวนศักดิ ์

58107010187 
นางสาวอธิชยา  พงศ์ประสบชัย 

58107010189 
นายอภิรักษ์   พรเสรีกุล 

     

58107010190 
นายอภิวิชญ ์ ด านิล 

58107010192 
นางสาวอรวรรณ  เพชรสีทอง 

58107010195 
นายอานนท์   โชติกไกร 

58107010196 
นายอิทธิเดช   โชติสวัสดิ ์

58107010197 
นายอินทัช จุลกิตติพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 

  

  

58107010200 
นางสาวณัชชา  พ่วงมีชยั 

58107010201 
นายณัฐพล  จิรภัคสิร ิ

58107010202 
นางสาวธัญพร  อิทธธินาพุฒ ิ
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ล ำดับที่ รหัส หมำยเลขโทรศัพท์

1 57107010190 นาย อริย์ธัช  เอ่ียมตระกูล 090-067-8808

2 58107010019 นางสาว กรุณา เสนาลักษณ์ 085-075-5347

3 58107010020 นาย กฤดิธัช งามอุโฆษ 081-889-1507

4 58107010021 นาย กฤต เดชาประพันธ์ 085-145-5656

5 58107010023 นาย กวิน สุนทร 082-797-4941

6 58107010025 นางสาว กาญจน์ บุราเลข 097-017-1132

7 58107010027 นางสาว กานต์สิรี คงณัฐเศรษฐ์ 086-362-5551

8 58107010028 นาย กิตติ สมสุขคงเกษม 087-704-7997

9 58107010029 นางสาว กันตา ตันติชูศักด์ิ 089-602-7995

10 58107010032 นางสาว เกตุนภา ถิระเดชาพงศ์ 094-249-4145

11 58107010033 นางสาว เกิดสิริกร เจริญย่ิง 081-836-4949

12 58107010034 นาย คุณณภัศ รัตนอมรางกูร 091-401-7744

13 58107010035 นาย จตุรภัทร กิจกุศล 095-365-0108

14 58107010036 นางสาว จิดาภา สงวนจีน 082-253-3855

15 58107010038 นาย จิรพัฒน์ เกิดทับทิม 094-483-7271

16 58107010039 นาย จิรเมธ โชติกเวสสะกุล 083-159-6155

17 58107010043 นาย เจตณัฐ ศรีศิริอนันต์ 091-734-4033

18 58107010045 นาย ชนภัทร วงศ์เจริญ 082-077-5791

19 58107010046 นางสาว ชนิดาภา นฤนาทไพศาล 086-043-1850

20 58107010049 นางสาว ชยุดา วิวรรธน์กุศล 083-189-2252

21 58107010052 นาย ชลันธร กุลธรชลานันท์ 089-132-6005

22 58107010057 นางสาว ชุติภา ฉันทลาโภ 081-651-7201

23 58107010062 นาย ฐิติวัฒน์ โสภณานุรักษ์กุล 081-454-5488

24 58107010065 นาย ณัช กอวิไล 089-510-8911

25 58107010067 นางสาว ณัชชา เอ้ือนฤมลสุข 087-688-1145

26 58107010068 นาย ณัฏฐ์ โชติบุญ 083-558-6771

27 58107010073 นางสาว ณัฐนลิน ชุมพลพาณิชย์ 061-772-2173

28 58107010082 นางสาว ทัศพร เชียงทอง 087-834-3515

29 58107010084 นาย ธนวัต รัตนเสรีเกียรติ 083-495-9246

30 58107010096 นางสาว นภัสสร มา 087-594-1739

31 58107010112 นางสาว ประภัสวรรณ ทัลวัลล์ิ 089-1792856

32 58107010113 นางสาว ประภัสสร ศีละวงษ์เสรี 085-146-3981

33 58107010131 นาย พิพัฒน์ พันธ์ค าภา 089-200-5944

34 58107010136 นางสาว พิมพ์หทัย สัตยวงศ์ทิพย์ 088-280-8961

35 58107010171 นางสาว ศิรดา พวงพัฒนชัย 086-655-2112

36 58107010188 นางสาว อภิชญา เพียรศิริภิญโญ 085-900-8546

37 58107010194 นางสาว อัซฮานี รักชุมคง 083-658-2947

ชื่อ-สกุล

รำยชือ่นิสิตแพทย์ชัน้ปทีี่ 4 ปกีำรศึกษำ 2561
กลุม่ที่ 1
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ล ำดบัที่ รหสั หมำยเลขโทรศัพท์

1 56107010057 นาย จาตุรภัทร ศรีไชยา 092-905-3125

2 58107010018 นางสาว กชกร พินิจกิจไพศาล 093-6523334

3 58107010022 นาย กฤตภาส เมลืองนนท์ 080-791-7960

4 58107010037 นาย จิรกิต โชติมา 086-555-3992

5 58107010041 นาย จิรัฏฐ์ อ านวยพรรณ 083-295-0022

6 58107010042 นาย จิรันธนิน สันตินิภานนท์ 095-114-4925

7 58107010044 นาย เจษฎากร พรนภา 085-021-0401

8 58107010048 นาย ชยกร กฤติธันยากร 092-271-0072

9 58107010051 นาย ชลทิตย์ รุ่งศิรประภา 087-358-1289

10 58107010053 นาย ชวกร วชิรเมธีกุล 090-972-3191

11 58107010054 นาย ชัชชล ธีรเกษตรชัย 089-816-1606

12 58107010056 นาย ชัยศิษฏ์ โพธิคุณ 085-117-8668

13 58107010058 นางสาว ญาณี สุนันต๊ะ 093-194-5011

14 58107010059 นางสาว ญานิศา จุธากรณ์ 085-821-0454

15 58107010060 นางสาว ฐิตาพร เสียงสังข์ 089-768-2094

16 58107010061 นางสาว ฐิตารีย์ วงศ์สีนิล 081-735-0773

17 58107010063 นาย ณพวัฒน์ เตชวรสินสกุล 087-718-8695

18 58107010066 นางสาว ณัชชา ลิมป์กิตติสิน 089-784-8251

19 58107010074 นาย ณัฐวิชญ์ สินธุรัตเวช 089-492-2000

20 58107010075 นางสาว ณิชกานต์ คมนียวนิช 087-342-9355

21 58107010077 นาย ติณณภพ ธงน าราษฎร์ 090-316-7824

22 58107010078 นางสาว เต็มฤทัย มาลินีรัตน์ 086-783-8877

23 58107010081 นางสาว ทองไพลิน เอ้ือสามาลย์ 091-414-9750

24 58107010090 นางสาว ธรานนท์ จักรธรานนท์ 089-895-5129

25 58107010091 นาย ธัชพล กาญจนอ าพล 082-499-7942

26 58107010097 นางสาว นรีนาถ ภูริพงศ์รัตน์ 082-078-5686

27 58107010098 นางสาว นฤภร โชติวงศานันต์ 084-927-9319

28 58107010099 นาย นวัต สุธรรมขัย 086-306-4638

29 58107010100 นางสาว นิธิวดี เพชรกลับ 087-357-1485

30 58107010101 นาย นุติพงศ์ พฤกษ์ศิริ 087-596-1960

31 58107010103 นางสาว บุศรารัตน์ คณิตธรรมนิยม 083-990-8610

32 58107010105 นางสาว เบญญาภา เจนก าจรชัย 082-483-9774

33 58107010110 นางสาว ปภัชญา มีความดี 084-641-5651

34 58107010114 นางสาว ประภาศิริ ทองบุญชู 087-701-7644

35 58107010116 นางสาว ปรินทร พลอมร 086-559-8975

36 58107010125 นางสาว พิชชาพร ประสพกิจถาวร 086-778-7375

37 58107010128 นางสาว พิชญ์สินี สบายย่ิง 095-525-3777

38 58107010130 นางสาว พิชญาพร ปฐมธนสาร 086-374-8705

ชือ่-สกุล

รำยชื่อนิสิตแพทยช์ั้นปทีี ่4 ปกีำรศึกษำ 2561
กลุ่มที ่2
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ล ำดบัที่ รหสั หมำยเลขโทรศัพท์

1 58107010001 นางสาว กชกรณ์ เมฆาวุฒิกุล 084-932-3246

2 58107010002 นางสาว กนกพรรณ สมะลาภา 087-561-7977

3 58107010004 นางสาว ชนากานต์ จันทร์ชูวณิชกุล 083-594-4561

4 58107010005 นางสาว ณัชชา อรุณไพโรจนกุล 086-345-3341

5 58107010006 นาย ทวิเทพ เล้ียววัฒนา 099-228-5216

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 รุ่งสกาวเลิศ 089-810-2135

11 58107010012 นางสาว ฟ้าสิริ ถาวรวันชัย 094-926-4334

12 58107010013 นางสาว รัญธิดา จึงรุ่งเรืองพงษ์ 081-157-1118

13 58107010015 นางสาว ไอลดา รวีกาญจนา 081-927-8488

14 58107010016 นางสาว ญาณินท์ ต้ังเจริญไพศาล 089-814-2010

15 58107010017 นาย สุภวิช อยู่เป็นสุข 092-261-8277

16 58107010055 นาย ชัยกมล อภิปัญญาวงศ์ 091-878-5866

17 58107010069 นาย ณัฏฐ์ นรินทร์ 087-228-8293

18 58107010070 นาย ณัฐชนน ศรีสมบุญกุล 083-774-2000

19 58107010072 นาย ณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน 085-022-8443

20 58107010076 นาย ตรีธวัฒน์ บุญเรศธนะพงศ์ 086-407-4494

21 58107010079 นาย ถิรบุญ เปรมวารี 093-578-0138

22 58107010080 นาย ทรัพย์ม่ันคง สุวัฒนาถ์ 095-362-4555

23 58107010083 นาย ทาวัต พโรดม 084-645-6645

24 58107010085 นาย ธนวิชญ์ ชาญเช่ียววิชัย 087-546-0754

25 58107010088 นาย ธนากร ธนญชัยกุล 080-944-2869

26 58107010089 นาย ธนินทร์ สุวศิน 086-380-6015

27 58107010093 นาย ธีระ ชัยบุตร 087-379-3738

28 58107010104 นางสาว เบญญา โกศลอินทรีย์ 086-767-1467

29 58107010108 นางสาว ปทิตตา จิรถาวรกุล 087-480-4290

30 58107010115 นางสาว ปริชญา เนรมิตตกพงศ์ 098-270-3437

31 58107010118 นางสาว ปัญญดา กังแฮ 081-886-6765

32 58107010119 นางสาว ปิญชาน์ รัตนโกศลศรี 091-776-6925

33 58107010121 นางสาว เปรมปรีดา ผลผักแว่น 083-009-9076

34 58107010132 นาย พิพัฒน์ สมศักด์ิ 091-698-7996

35 58107010134 นางสาว พิมพ์ชนก มะยมรัฐ 084-693-3604

36 58107010141 นาย ภัทท์ พูนศรัทธา 086-405-2545

37 58107010145 นาย ภูริวรรษ ธารนพ 084-372-9203

ชือ่-สกุล

รำยชือ่นิสิตแพทย์ชัน้ปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2561
กลุม่ที่ 3
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ล ำดบัที่ รหสั หมำยเลขโทรศัพท์

1 57107010087 นาย นนท์ธนะ  อัศววิทูรทิพย์
2 58107010064 นางสาว ณมณ เจริญสุข 085-326-2907

3 58107010087 นาย ธนันท์ บุญญารัตนากุล 082-445-9540

4 58107010102 นาย บรรณสรณ์ เพ็งธรรม 080-120-3495

5 58107010106 นาย ปฏิภาณ ต้ังกิจเจริญวงศ์ 083-077-9326

6 58107010107 นาย ปฐมชัย โสภณนิธิประเสริฐ 099-785-6917

7 58107010111 นาย ประกาศิต โตอารีย์ 087-487-2229

8 58107010117 นางสาว ปรียากร ช้างม่ิง 085-689-0578

9 58107010123 นาย พนธกร ปริยปราณี 090-971-5150

10 58107010124 นาย พสธร เหตานุรักษ์ 087-925-5539

11 58107010126 นางสาว พิชชาพร พงษ์เขตคาม 089-133-5150

12 58107010127 นางสาว พิชชาพร สถาพรพงษ์ภิญโญ 086-345-6647

13 58107010137 นางสาว พิมสิริ รุจาวงศ์สันติ 061-864-1144

14 58107010140 นางสาว ภัคจิรา อมรเมฆินทร์ 081-412-1631

15 58107010142 นาย ภาสวิชญ์ ภิญโญตระกูล 089-497-8509

16 58107010143 นาย ภูมิ อินทรียงค์ 085-162-8833

17 58107010146 นางสาว มนทกานต์ิ ปิยะตันติ 083-448-9898

18 58107010147 นาย เมธาสิต ใจสอาด 090-810-3447

19 58107010148 นางสาว รมณ รัตนเสรีกุลชัย 095-565-7117

20 58107010149 นางสาว รมย์ธีรา เชียรเจริญธนกิจ 086-600-2332

21 58107010150 นางสาว รวิสรา โอภาสเจริญกิจ 082-455-4541

22 58107010151 นางสาว รักษณาวัณย์ วณิชย์วงศ์วาน 086-358-6952

23 58107010153 นาย ราเชน อ่อนอุระ 086-787-2835

24 58107010154 นางสาว ลลิตา ตุลสุข 086-363-0455

25 58107010155 นางสาว ลลิตา พิรัชวิสุทธ์ิ 090-962-5182

26 58107010156 นางสาว ลลิตา พ่ึงวงษ์ 083-038-3566

27 58107010158 นางสาว ลิลภัสร์ นุชเนตร 084-615-4589

28 58107010159 นาย วรโชติ อภิชาติบุตร 087-151-9030

29 58107010160 นาย วรัตถ์สิทธ์ิ วรรณสังข์ 084-330-4589

30 58107010161 นางสาว วรัตถ์หทัย ภูสินอัครกุล 084-436-0438

31 58107010162 นาย วรากร เหลืองนภาเลิศ 086-844-2332

32 58107010167 นางสาว ศมาพร จิตตวีระ 086-911-1020

33 58107010170 นาย ศิธา โมลิสกุลมงคล 087-125-3248

34 58107010172 นาย ศิระ ชัชทองค า 088-194-7891

35 58107010179 นางสาว สุจีรณา กังวานกนก 084-642-2535

36 58107010191 นางสาว อภิสรา ชายเช้ือ 083-104-7738

37 58107010193 นางสาว อริสรา สกุลตันติเมธา 080-427-4400

38 58107010199 นางสาว กันต์กมล วังสถาพร 087-614-7108

ชือ่-สกุล

รำยชื่อนิสิตแพทยช์ั้นปทีี ่4 ปกีำรศึกษำ 2561
กลุ่มที ่4
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ล ำดบัที่ รหสั หมำยเลขโทรศัพท์

1 56107010094 นางสาว พลอยนภัส  ศิริเอ่ียมแสง 085-308-0400

2 58107010024 นางสาว กวินนาถ ทักษิณวราจาร 097-091-2324

3 58107010047 นางสาว ชนิษฎา เหลืองปฐมอร่าม 085-823-1287

4 58107010120 นางสาว ปิยะรัตน์ เภาด้วง 099-340-1993

5 58107010122 นาย พชรพล ขุมสิน 083-131-3107

6 58107010129 นางสาว พิชญา โหตระวารีกาญจน 087-903-9861

7 58107010138 นางสาว พิราภรณ์ จิตต์หาญ 097-012-3768

8 58107010139 นางสาว แพรวพรรณ จันทร์สาม 087-704-3421

9 58107010152 นาย รัฐนันท์ ปกรณ์เลอสิริ 095-614-9515

10 58107010157 นาย ลักษมันต์ สุวรรณฤทธ์ิ 083-091-5705

11 58107010163 นางสาว วราภรณ์ เกษสุวรรณ์ 085-371-3949

12 58107010164 นาย วริทธ์ิ วิรัชกุลบดี 087-030-1353

13 58107010165 นางสาว วริษฐา ล้ิมศิริสวัสด์ิ 092-276-3092

14 58107010166 นางสาว วิชุดา บุพศิริ 089-075-2332

15 58107010168 นางสาว ศศสรัณย์ พรสุขสว่าง 082-329-2213

16 58107010169 นางสาว ศศิภา พรายแก้ว 081-172-7994

17 58107010173 นาย ศุภกร ผลาโชติ 088-187-7531

18 58107010174 นาย ศุภกิตต์ิ กิตติคุณ 080-451-4592

19 58107010175 นาย เศรษฐกิจ โพธ์ิศิริสุข 090-991-2649

20 58107010176 นาย สรยุส กิตติสรยุทธ 084-101-4488

21 58107010177 นาย สรวิศ ศรีม่วง 085-318-8718

22 58107010180 นางสาว สุตาภัทร โกวฤทธ์ิ 083-770-6975

23 58107010181 นางสาว สุทธิดา สุจริตศรีชัยกุล 092-431-8321

24 58107010182 นางสาว สุธีรา สุทธิสุนทร 083-907-0809

25 58107010183 นางสาว สุพพดา ฉัตรตระกูลพงษ์ 087-493-1263

26 58107010184 นาย สุรเชษฐ์ ชีวชุติรุ่งเรือง 085-815-4815

27 58107010185 นาย เสฏฐวุฒิ ทวีสุทธิเวชย์ 081-731-7177

28 58107010186 นางสาว องค์อร สันติสงวนศักด์ิ 085-090-8668

29 58107010187 นางสาว อธิชยา พงศ์ประสบชัย 095-956-4061

30 58107010189 นาย อภิรักษ์ พรเสรีกุล 085-900-8546

31 58107010190 นาย อภิวิชญ์ ด านิล 085-903-3710

32 58107010192 นางสาว อรวรรณ เพชรสีทอง 090-067-8808

33 58107010195 นาย อานนท์ โชติกไกร 093-959-0887

34 58107010196 นาย อิทธิเดช โชติสวัสด์ิ 099-101-5333

35 58107010197 นาย อินทัช จุลกิตติพันธ์ 090-969-5602

36 58107010200 นางสาว ณัชชา พ่วงมีชัย 086-773-2585

37 58107010201 นาย ณัฐพล จิรภัคสิริ 082-562-3225

38 58107010202 นางสาว ธัญพร อิทธิธนาพุฒิ 083-549-4626

ชือ่-สกุล
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