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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 ์รับผดิชอบ อ่อนนอ้มถ่อมตน กตญั�ู 

กตเวที มีเหตุผล แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะ 

1.3 ปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นกรอบจารีตแห่งวชิาชีพ (Professionalism) ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีงาม

ต่อสังคม 

1.4 ใฝ่รู้ เรียนรู้ รอบดา้น และประยกุตใ์ชไ้ดเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกยคุสมยั และใหเ้กิด

ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย ์

1.5 มีวจิารณญาณในการใชท้รัพยากรและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และอยา่งคุม้ค่า ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.6 ละเวน้การรับผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนใดๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรืออาจมีผลกระทบท่ีทาํให้

เกิดความเส่ือมเสียหรือนาํไปสู่ความไม่เหมาะสมต่อความเป็นนิสิตนกัศึกษาแพทย ์องคก์รนิสิต

นกัศึกษาแพทย ์สถาบนัแพทย ์และต่อวชิาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย ์

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

ตอ้งเคารพสิทธิผูป่้วย ใหเ้กียรติและปฏิบติัต่อผูป่้วยอยา่งเหมาะสมเสมือนครูบาอาจารย ์โดย 

2.1 เก็บความลบัผูป่้วยและหา้มเผยแพร่ ยกเวน้เพื่อประโยชน์ทางการแพทยโ์ดยตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากผูป่้วย 

2.2 ส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งสุภาพ แจง้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและอยา่งเหมาะสม   

2.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากผูป่้วย ยกเวน้เพื่อการศึกษา  

2.4 คาํนึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยและตวันิสิตนกัศึกษาเองในการใหก้ารรักษา  

โดยตระหนกัในขอ้จาํกดัของตนเอง  

2.5 ปฏิบติัต่อผูป่้วยตามกาลเทศะ โดยคาํนึงถึงความรู้สึกและเคารพความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย 

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

3.1 ใหเ้กียรติและเคารพในศกัด์ิศรีของอาจารย ์รุ่นพี่ เพื่อน รุ่นนอ้ง และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดบัใน

สถาบนัการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้งผูอ่ื้นในสังคม 

3.2     ช่วยเหลือเก้ือกลู มีนํ้าใจ 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 – อ 19 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

จ 4 พ.ค. 63 วันฉัตรมงคล

สอบปลายภาค  (2/2562)   (Final Examination) แจ้งให้ทราบภายหลัง

พ 6 พ.ค. 63 วันวิสาขบูชา

พ 20 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

พฤ 21 – จ 25 พ.ค. 63

ศ 5 ม.ิย. 63 23.00 น.

ชําระเงินค่าธรรมเนียมฯ   ได้ถึงเวลา  23.00 น.)

23.00 น.

อ 5 – อ 19  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

หน้า7
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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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ภาคเรียนที� 1 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที� 2 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที� 1 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที� 2 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที� 1 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที� 2 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที� 1 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที� 2 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที� 1 หน่วยกิต ตอน ภาคเรียนที� 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

ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที�22-วันอาทิตย์ที� 28 กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วันจันทร์ที� 19 -วันจันทร์ที� 26 สิงหาคม 2562 ลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  (เพิ�ม-ลด)

ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที� 25 พฤศจิกายน 2562-วันอาทิตย์ที�  1 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วันจันทร์ที� 13-วันจันทร์ที�  20 มกราคม 2563 ลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา   (เพิ�ม-ลด)

*********หากเกินกําหนดนิสิตจะต้องเสียค่าปรับวันละ 30 บาท

43 43 43

การลงทะเบียนเรียนของนิสิตแพทย์ชั�นปีที� 4 ประจําปีการศึกษา 2562

กลุ่ม
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3

43
ทั�งสองภาค

การศึกษา

กลุ่ม 4 กลุ่ม 5

43
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แผนการเรียนนิสิตแพทยช้ันปท่ี 4  
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา       หนวยกิต  
หมวดวิชาเอก 

ศศ 401  ศัลยศาสตร 1       4 (4-0) 

SG 401  Surgery I 

ศศ 411  ศัลยศาสตรปฏิบัติการทางคลินิก 1    5 (0-15) 

SG 411   Clerkship in Surgery I         

กม 421  กุมารแวชศาสตรปฏิบัติการทางคลินิก 1    5 (2-9) 

PD 421  Clerkship in Pediatrics  

วช 401  เวชศาสตรชุมชน 3      2 (2-0) 

CM 401  Community Medicine III 

นว 401  นิติเวชศาสตร 1       1 (1-0) 

FM 401   Forensic Medicine I 

วช 481  เวชศาสตรชุมชน ภาคปฏิบัติ 3     3 (0-9) 

CM 481  Fieldwork in Preventive and Social MedicineIII 

อย 401  อายุรศาสตร 1       4 (4-0) 

MD 401  Medicine I     

อย 411  อายุรศาสตรปฏิบัติการทางคลินิก 1    5 (0-15) 

MD 411  Clerkship in Medicine II 

สน 421  สูติศาสตร-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  จิตเวชศาสตร       2 (2-0) 

PC 401  Psychiatry 

จว 411  จิตเวชศาสตรปฏิบัติการทางคลินิก     2 (0-6) 

PC 411  Clerkship  in  Psychiatry 
 

หมวดวิชากลาง  

พศก 481 เวชศาสตรครอบครัวปฏิบัติ 1     2 (1-3) 

MDG 481 Practice Family Medicine I 

หมวดวิชาเลือก 

วิชาเลือกเสรี         4 หนวยกิต  
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วันที่

กลุม

FM 401

1 สัปดาห

11-17 พ.ย.62

FM 401

1 สัปดาห

4 พ.ย.-

10-พ.ย.-62

FM 401
 1 สัปดาห

19 ส.ค.-

25-ส.ค.-62

FM 401
1 สัปดาห

24 ม.ิย.-

30-ม.ิย.-62

FM 401
1 สัปดาห

6-12 ม.ค.63

                                                                                                                                                          2-6 มีนาคม 2563 สรุปการเยี่ยมบาน  เวชศาสตรครอบครัว พศก  481 1 สัปดาห เรียนวิชาพศก 481 ทุกวันพุธบาย
9-15 มีนาคม 2563 เวชจริยศาสตร 1 สัปดาห

                                                                                                                                                        16 มีนาคม-12 เมษายน 2563 Elective 4 สัปดาห

 

4 สัปดาห8 สัปดาห 4 สัปดาห

27 พ.ค.-7 ก.ค.62 21-ก.ค.-62 9 ธ.ค.-62-5 ม.ค. 63

2

PD 421 CM 401 PC 401 + PC 411

27  พ.ค. 62 - 21 ก.ค.62 5 ม.ค.63

8 สัปดาห 

1

SG 401 + SG 411

  ตารางการจัดการเรียนการสอนรายป นิสิตแพทยชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปที่ 4  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-10.00 น. และมอบเสื้อกาวน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา10.00-16.00 น.

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  โครงการเตรียมความพรอมนิสิตแพทยกอนขึ้นชั้นเรียนปที่ 4 ปการศึกษา 2562

วันที่ 20-24  พฤษภาคม 2562 รายวิชาเวชศาสตรครอบครัว 1 สัปดาห

27  พ.ค. 62 - 21 ก.ค.62

4 สัปดาห

4 สัปดาห

16 ก.ย.-

13-ต.ค.-62

CM 481
3 สัปดาห

1-21 ก.ค.62

RL 401+RL 411

4 สัปดาห

22 ก.ค.-18 ส.ค.62

5

RL 401+RL 411

8 ก.ค.-

6 สัปดาห 2 สัปดาห 4 สัปดาห

OG 421

23-ม.ิย.-62

27  พ.ค. 62 - 21 ก.ค.62

8 สัปดาห

23-ม.ิย.-62 24 ม.ิย.-21 ก.ค.62

27 พ.ค.- 3 ก.พ.-

2 สัปดาห4 สัปดาห 4 สัปดาห 4 สัปดาห

3

MD 401 + MD 411

เปดเทอมนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 ปการศึกษา 2563 วันที่ ......................................

CM 401

2 สัปดาห

2-15 ก.ย.62

18 พ.ย.62-

8 ธ.ค.62

8 สัปดาห

16 ก.ย.62 - 10 พ.ย.62

8 สัปดาห

11 พ.ย.62 -5 ม.ค.63

8 สัปดาห

6 ม.ค. - 1 มี.ค.63

16 ก.ย.62 - 10 พ.ย.62

CM 481

3 สัปดาห

3 ก.พ.-1 ม.ีค.63

OG 421 PC 401 + PC 411

6 ม.ค.-

2 ก.พ.63

RL401+RL411

9 ธ.ค.62-

PC 401+ PC 411

27 พ.ค.-

4 สัปดาห
4

ขอมูลวันที่ 7 พ.ค.62

PD 421

6 สัปดาห 

22 ก.ค.62 - 1 ก.ย.62

MD 401+ MD 411

8 สัปดาห

RL401+RL411

4 สัปดาห

11 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62 

8 สัปดาห

22 ก.ค.62 - 15 ก.ย.62

OG 421

4 สัปดาห

MD 401+MD 411

22 ก.ค.-18 ส.ค.62

CM481
3 สัปดาห

26 ส.ค.-

15 ก.ย.62

CM 481
3 สัปดาห

14 ต.ค.-

03-พ.ย.-62

RL 411+RL 411 PD 421
6 สัปดาห

6 ม.ค.-16 ก.พ.62

8 สัปดาห

     22 ก.ค.62 - 15 ก.ย.62

SG 401 + SG 411

8 สัปดาห 

6 ม.ค. - 1 ม.ีค.63

OG 421
4 สัปดาห

PC 401 + PC 411
4 สัปดาห

14 ต.ค.-10 พ.ย.62

SG 401 + SG 411
8 สัปดาห 

11 พ.ย.62 -5 ม.ค.63

16 ก.ย.62 - 10 พ.ย.62

28 ต.ค.-10 พ.ย.62

MD 401 + MD 411
8 สัปดาห

11 พ.ย.62 -5 ม.ค.63

CM 401
2 สัปดาห

17 ก.พ.-1 ม.ีค.62

16 ก.ย.-

13-ต.ค.-62

16 ก.ย.-27 ต.ค.62

CM  401

PD 421
6 สัปดาห 

11 พ.ย.-22 ธ.ค.6219 ส.ค.-15 ก.ย. 62

4 สัปดาห

PC 401 + PC 411 SG 401 +SG  411
8 สัปดาห 

CM401
2 สัปดาห

23 ธ.ค.62-

05-ม.ค.-63

1 ม.ีค.63

SG 401 +SG 411
8 สัปดาห 

22 ก.ค.62 - 15 ก.ย.62

PD 421
6 สัปดาห 

CM 481
3 สัปดาห

13 ม.ค.-

02-ก.พ.-63

MD 401 + MD 411
8 สัปดาห

6 ม.ค. - 1 ม.ีค.63

OG 421
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27 พ.ค.62-21 ก.ค.62 22 ก.ค.62-1 ก.ย.62 16 ก.ย.62-10 พ.ย.62 18 พ.ย.62-15 ธ.ค.62 3 ก.พ.63-1 ม.ีค.63

ศัลยศาสตร (8 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (8 สัปดาห) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห) จิตเวชศาสตร (4 สัปดาห)

1 59107010030 นาย กองกาล  อินทรเสวก ชลประทาน

2 59107010032 นาย  กันต สาตรักษ ชลประทาน

3 59107010033 นาย กันตชาติ อาจธัญกิจ ชลประทาน ชลประทาน

4 59107010036 นางสาว กุลยา สุวรรณทวีสุข ชลประทาน ชลประทาน

5 59107010038 นาย คงชลัช วราปกรณกุล ชลประทาน

6 59107010041 นางสาว   จณิสตา เตชะศรีวรกุล ชลประทาน ชลประทาน

7 59107010042 นางสาว   จารุพรรณ สุขบท ชลประทาน

8 59107010044 นางสาว   จิรัชยา มหาวนา ชลประทาน

9 59107010045 นางสาว จิราพัชร โตไพบูลยวงศ ชลประทาน ชลประทาน

10 59107010046 นางสาว จิราภรณ พงษพันธเดชา ชลประทาน ชลประทาน

11 59107010048 นางสาว  จีนเน็ท วอง ชลประทาน

12 59107010049 นางสาว   เจนจิรา จันทรศุภวงษ ชลประทาน ชลประทาน

13 59107010051 นาย ฉัตรพงศ ไขมุกด ชลประทาน ชลประทาน

14 59107010060 นางสาว  ชลัชพร พันธุพงศพิพัฒน ชลประทาน ชลประทาน

15 59107010071 นาย ณภัทร โสภารัตนาไพศาล ชลประทาน

16 59107010074 นาย  ณัฐธนกฤษ ธนธาดาพงศ ชลประทาน

17 59107010078 นาย  ณัฐพล โลหจินดารัตน ชลประทาน

18 59107010079 นางสาว   ณัฐมน ฐิติพานิชยางกูร ชลประทาน ชลประทาน

19 59107010103 นางสาว นลัท พิทักษธีระธรรม ชลประทาน ชลประทาน

20 59107010107 นางสาว บุณฑริก  พาประเสริฐ ชลประทาน ชลประทาน

รายชื่อนิสิตแพทยชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2562

กลุมที่ 1

ลําดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล
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27 พ.ค.62-21 ก.ค.62 22 ก.ค.62-1 ก.ย.62 16 ก.ย.62-10 พ.ย.62 18 พ.ย.62-15 ธ.ค.62 3 ก.พ.63-1 ม.ีค.63

ศัลยศาสตร (8 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (8 สัปดาห) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห) จิตเวชศาสตร (4 สัปดาห)

21 59107010108 นาย  ปณชัย ฮั่นตระกูล ชลประทาน ชลประทาน

22 59107010111 นาย ปรณัฐ ชุมนุมศิริวัฒน ชลประทาน

23 59107010113 นางสาว ประวิตรนันทน  วาทิกทินกร ชลประทาน ชลประทาน

24 59107010114 นาย ปรานต  อมตมหัทธนะ ชลประทาน ชลประทาน

25 59107010115 นางสาว ปลื้มชนก มั่นเขตวิทย ชลประทาน ชลประทาน

26 59107010130 นาย พลช ใหญยงค ชลประทาน ชลประทาน

27 59107010133 นางสาว  พิชญา วัฒนวรรณชัย ชลประทาน ชลประทาน

28 59107010151 นางสาว เมธชนัน อื้ออารียกุล ชลประทาน ชลประทาน

29 59107010161 นางสาว  วริษฐา พงศพฤกษา ชลประทาน ชลประทาน

30 59107010162 นางสาว  วศินี ฉายวิวัฒนากร ชลประทาน ชลประทาน

31 59107010163 นางสาว วัชราพร ฤทธิ์สมบูรณ ชลประทาน ชลประทาน

32 59107010170 นาย ศิรวิชญ ประสิทธิศิริกุล ชลประทาน

33 59107010179 นางสาว  สิริวิมล สิริพิทักษเดช ชลประทาน ชลประทาน

34 59107010182 นางสาว สุทธิดา สุคนธา ชลประทาน ชลประทาน

35 59107010197 นาย  อัครพล สุขสมบูรณ ชลประทาน ชลประทาน

36 59107010201 นาย เอกภพ เผาพืชพันธุ ชลประทาน ชลประทาน

กลุมที่ 1

ลําดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล

รายชื่อนิสิตแพทยชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2562

หน้า13



27 พ.ค.62-7 ก.ค.62 22 ก.ค.62-15 ก.ย.62 16 ก.ย.62-13 ต.ค.62 9 ธ.ค.62-5 ม.ค.63 6 ม.ค.63-1 ม.ีค.63

กุมารเวชศาสตร (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (8 สัปดาห) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห) จิตเวชศาสตร (4 สัปดาห) ศัลยศาสตร (8 สัปดาห)

1 5910710001 นาย กลา กาญจนรัตน ชลประทาน

2 5910710002 นาย กวินท เลิศประภาพงศ ชลประทาน ชลประทาน

3 5910710004 นางสาว จิรัชญา  สมุทรสาคร ชลประทาน

4 5910710016 นาย ศรัญวัสส  ทองสมบัติ ชลประทาน

5 5910710019 นางสาว สิรินทรา  มณีฤทธิ์ ชลประทาน ชลประทาน

6 59107010040 นาย  คุณัชญ ภัทรประสิทธิ์ ชลประทาน ชลประทาน

7 59107010043 นางสาว จิดาภา  แกวสัมฤทธิ์ ชลประทาน ชลประทาน

8 59107010052 นางสาว ฉัตรภัสร วัชรพัฒนเมธี ชลประทาน

9 59107010054 นางสาว ชญานิตา โชติภาภรณ ชลประทาน ชลประทาน

10 59107010055 นางสาว ชญานิศ ขอประเสริฐ ชลประทาน ชลประทาน

11 59107010061 นาย  ชวิน ทวีกิจการ ชลประทาน

12 59107010068 นางสาว  ฐิติกานต ใจงาม ชลประทาน

13 59107010072 นางสาว ณัฏฐนิช รุงรัตนพัฒนา ชลประทาน ชลประทาน

14 59107010077 นางสาว   ณัฐนิชา หาญรัตนกูล ชลประทาน ชลประทาน

15 59107010084 นางสาว   ณิชาภัทร ธัญรัชฎากุล ชลประทาน

16 59107010085 นางสาว   ทนัมพร ชนะพาล ชลประทาน

17 59107010087 นาย ธนวุฒิ  ภัทรพิทยาสิน ชลประทาน ชลประทาน

18 59107010088 นางสาว ธนัชชา ปญญสิน ชลประทาน ชลประทาน

19 59107010089 นางสาว ธนัชพร ศรีอุบลมาศ ชลประทาน ชลประทาน

20 59107010091 นางสาว   ธัญวดี ศิริผลหลาย ชลประทาน ชลประทาน

21 59107010092 นางสาว ธัญสินี สุนทรธรรม ชลประทาน

22 59107010094 นางสาว   ธันยพร สิงหวงศวัฒนะ ชลประทาน

ลําดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล

รายชื่อนิสิตแพทยชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2562

กลุมที่ 2

หน้า14



27 พ.ค.62-7 ก.ค.62 22 ก.ค.62-15 ก.ย.62 16 ก.ย.62-13 ต.ค.62 9 ธ.ค.62-5 ม.ค.63 6 ม.ค.63-1 ม.ีค.63

กุมารเวชศาสตร (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (8 สัปดาห) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห) จิตเวชศาสตร (4 สัปดาห) ศัลยศาสตร (8 สัปดาห)

23 59107010097 นาย เธียรสิน ประสิทธิ์สมบัติ ชลประทาน ชลประทาน

24 59107010099 นาย นนธวัช บุญลีระวัฒน ชลประทาน

25 59107010100 นาย นภัทร เทียมวีรสกุล ชลประทาน

26 59107010101 นางสาว นภัสกร สัตนาโค ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

27 59107010109 นางสาว ปณาลี กิตติโสภาภรณ ชลประทาน ชลประทาน

28 59107010112 นาย ปรมินทร คีรีรักษ ชลประทาน ชลประทาน

29 59107010129 นาย  พลช เธียรธัญญกิจ ชลประทาน ชลประทาน

30 59107010137 นาย ภควัต ชีวกมล ชลประทาน ชลประทาน

31 59107010169 นางสาว ศศิธร  แสงสันติสกุล ชลประทาน ชลประทาน

32 59107010175 นาย  ศุภรัศมิ์ เลี้ยงสุพงศ ชลประทาน

33 59107010177 นาย  สราญ มานไขมุก ชลประทาน ชลประทาน

34 59107010188 นาย อดิศัย เจี้ยมดี ชลประทาน ชลประทาน

35 59107010192 นางสาว   อธิมาศ วงศขจรศิลป ชลประทาน

36 59107010198 นาย อัฌชวัธน  ศิริสุวรรณพงศ ชลประทาน ชลประทาน

37 59107010200 นางสาว   อุรชา ธนโชติกุลธร ชลประทาน ชลประทาน

รายชื่อนิสิตแพทยชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2562

กลุมที่ 2

ลําดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล

หน้า15



27 พ.ค.62-21 ก.ค.62 22 ก.ค.62-18 ส.ค.62 14 ต.ค.62-10 พ.ย.62 11 พ.ย.62-5 ม.ค.63 6 ม.ค.63-16 ก.พ.63

อายุรศาสตร (8 สัปดาห) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห) จิตเวชศาสตร (4 สัปดาห) ศัลยศาสตร (8 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (6 สัปดาห)

1 5910710007 นางสาว ณริตา ยิ้มเจริญ ชลประทาน ชลประทาน

2 5910710008 นาย ณัฐชนน  กิจเจริญ ชลประทาน

3 5910710009 นางสาว บุลพร กิจคุณาเสถียร ชลประทาน ชลประทาน

4 5910710010 นางสาว ปรียนิตย จินดาผดุงรัตน ชลประทาน ชลประทาน

5 5910710014 นาย ภาคภูมิ จันทราพิทักษ ชลประทาน ชลประทาน

6 59107010022 นางสาว   กชวรรณ โยธามาตย ชลประทาน

7 59107010023 นางสาว   กมลชนก ระดมกิจ ชลประทาน

8 59107010059  นางสาว ชนิตา ศิรกุลวัฒน ชลประทาน ชลประทาน

9 59107010063 นางสาว ชุติกาญจน รอดพยันต ชลประทาน ชลประทาน

10 59107010066 นางสาว ญาณิศา เริงหทัยธรรม ชลประทาน

11 59107010081 นางสาว   ณิชกุล วัฒนธนาภินันท ชลประทาน ชลประทาน

12 59107010082 นางสาว ณิชมน วาทยะกร ชลประทาน

13 59107010095 นาย ธีรภัทร ไชยวัฒนารุงเลิศ ชลประทาน ชลประทาน

14 59107010106 นางสาว   นิชา ไกรศรินท ชลประทาน ชลประทาน

15 59107010110 นางสาว   ปภัสวิภา วังกานนท ชลประทาน ชลประทาน

16 59107010117 นางสาว ปญญภัสสร ศรีสุบัติ ชลประทาน ชลประทาน

17 59107010118 นางสาว ปณฑิตา คงประเสริฐ ชลประทาน

18 59107010119 นางสาว ฐานัสถ รุงจิรโรจน ชลประทาน

19 59107010120 นางสาว ปยดา นิยมพัฒนาพาณิชย ชลประทาน ชลประทาน

20 59107010122 นางสาว   เปมิกา บุญจันทร ชลประทาน ชลประทาน

21 59107010124 นาย  พงศภัค อุปริพุทธิกุล ชลประทาน ชลประทาน

22 59107010125 นางสาว  พณา เยาวเรศเถกิงกิจ ชลประทาน

รายชื่อนิสิตแพทยชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2562

กลุมที่ 3

ลําดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล

หน้า16



27 พ.ค.62-21 ก.ค.62 22 ก.ค.62-18 ส.ค.62 14 ต.ค.62-10 พ.ย.62 11 พ.ย.62-5 ม.ค.63 6 ม.ค.63-16 ก.พ.63

อายุรศาสตร (8 สัปดาห) นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห) จิตเวชศาสตร (4 สัปดาห) ศัลยศาสตร (8 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (6 สัปดาห)

23 59107010126 นาย  พนธกร วรประทีป ชลประทาน ชลประทาน

24 59107010127 นาย พรภัทร ศิริพรรณพร ชลประทาน ชลประทาน

25 59107010132 นางสาว พลอยชนก เชิงวิวัฒนกิจ ชลประทาน

26 59107010134 นางสาว เพ็ญนรินทร  พิทยาอุดมฤกษ ชลประทาน ชลประทาน

27 59107010143 นาย ภัสกร บุญธรรมจินดา ชลประทาน ชลประทาน

28 59107010144 นาย  ภูมิพัฒน พงษสุพรรณ ชลประทาน

29 59107010145 นาย  ภูมิภัทร พัสดุ ชลประทาน ชลประทาน

30 59107010146 นาย  ภูเมธ ทองธรรมชาติ ชลประทาน

31 59107010147 นางสาว ภูรณิศา เกียรติพลากรณ ชลประทาน ชลประทาน

32 59107010148 นาย ภูสิทธิ์ พัฒนระวี ชลประทาน

33 59107010152 นาย เมธาสิทธิ์  เหลาจินดาวัฒน ชลประทาน ชลประทาน

34 59107010154 นาย รชต คําพิมพา ชลประทาน ชลประทาน

35 59107010159 นางสาว   วรินทร จิตตภักดี ชลประทาน

36 59107010166 นาย  วีรากร สุธาบัณฑิตพงศ ชลประทาน ชลประทาน

37 59107010181 นาย  สุกิจ ลิ้มศิริวัลลภ ชลประทาน ชลประทาน

กลุมที่ 3

ลําดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล

รายชื่อนิสิตแพทยชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2562

หน้า17



27 พ.ค.62-23 ม.ิย.62 19 ส.ค.62-15 ก.ย.62 16 ก.ย.62-10 พ.ย.62 11 พ.ย.62-22 ธ.ค.62 6 ม.ค.63-1 ม.ีค.63

นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห) จิตเวชศาสตร (4 สัปดาห) ศัลยศาสตร (8 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (8 สัปดาห)

1 5910710003 นางสาว กุศลิน  เดชรุงเรือง ชลประทาน ชลประทาน

2 5910710005 นาย ชวัล  กฤษณวิภาคพร ชลประทาน

3 5910710013 นางสาว ภัสสร ทรัพยสุวรรณ ชลประทาน ชลประทาน

4 5910710015 นาย ภูมิพัฒน สงาพันธไชย ชลประทาน ชลประทาน

5 5910710017 นางสาว ศศิภา  ทวีสุข ชลประทาน ชลประทาน

6 5910710018 นาย เศรษฐพันธุ  โพธิ์พิบูลสุข ชลประทาน

7 58107010092 นาย ธัญธร วรินทรปราโมทย ชลประทาน ชลประทาน

8 59107010031 นาย กัญจน ตรีรานุรัตน ชลประทาน ชลประทาน

9 59107010035 นาย กิตติธัช คงมี ชลประทาน

10 59107010057 นางสาว ชญานุช ธนฤกษชัย ชลประทาน

11 59107010058 นาย ชนสรณ โอภาสนิพัทธ ชลประทาน

12 59107010062 นางสาว ชัญญา พิทักษศักดิ์พงศ ชลประทาน ชลประทาน

13 59107010065 นาย  ญาณวุฒิ วชิรดิษย ชลประทาน ชลประทาน

14 59107010069 นางสาว ณนันท บุญรักษา ชลประทาน ชลประทาน

15 59107010070 นาย ณภัทร ศรีวิเศษ ชลประทาน

16 59107010073 นาย ณัฐชนน ใจคําวัง ชลประทาน ชลประทาน

17 59107010076 นางสาว ณัฐนิชา วิทิตยานนท ชลประทาน ชลประทาน

18 59107010080 นาย ณัฐเมธี สุโฆสิต ชลประทาน

19 59107010083 นางสาว ณิชา  แมนพิมลชัย ชลประทาน

20 59107010086 นางสาว  ทิพยสิริ จายพงษ ชลประทาน

21 59107010096 นางสาว ธีริศรา  ธนธีรพงษ ชลประทาน

22 59107010102 นาย  นฤเบศร ตระกูลธงชัย ชลประทาน ชลประทาน

ลําดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล

รายชื่อนิสิตแพทยชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2562

กลุมที่ 4

หน้า18



27 พ.ค.62-23 ม.ิย.62 19 ส.ค.62-15 ก.ย.62 16 ก.ย.62-10 พ.ย.62 11 พ.ย.62-22 ธ.ค.62 6 ม.ค.63-1 ม.ีค.63

นรีเวชวิทยา (4 สัปดาห) จิตเวชศาสตร (4 สัปดาห) ศัลยศาสตร (8 สัปดาห) กุมารเวชศาสตร (6 สัปดาห) อายุรศาสตร (8 สัปดาห)

23 59107010121 นางสาว   ปุณณมา แสงดารา ชลประทาน ชลประทาน

24 59107010138 นางสาว ภณิตา  เที่ยงธรรม ชลประทาน

25 59107010139 นางสาว   ภัททิยา ชื่นชูศิลป ชลประทาน ชลประทาน

26 59107010141 นางสาว ภัทรภร สิทธิเกรียงไกร ชลประทาน ชลประทาน

27 59107010149 นางสาว  มนตรัตน เจริญจันทึก ชลประทาน

28 59107010150 นางสาว มาณิตา คาวีวงศ ชลประทาน ชลประทาน

29 59107010153 นางสาว เมธินี สาระอาภรณ ชลประทาน

30 59107010155 นาย รวีวัชร พงศะบุตร ชลประทาน ชลประทาน

31 59107010157 นางสาว รินรดา กรีแสง ชลประทาน ชลประทาน

32 59107010158 นางสาว วทันยา อุดมพงศไพบูลย ชลประทาน ชลประทาน

33 59107010172 นาย ศิริพงษ เจตนาภิรมย ชลประทาน ชลประทาน

34 59107010173 นางสาว  ศิริวิภา ตั้งปริมณฑล ชลประทาน ชลประทาน

35 59107010176 นาย  ศุภวิชญ ศรีเจริญชัย ชลประทาน ชลประทาน

36 59107010193 นาย  อภิรักษ มณีนิล ชลประทาน ชลประทาน

37 59107010202 นางสาว ไอริณ  ยิ้มพรพิพัฒนผล ชลประทาน ชลประทาน
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1 59107010024 นาย กรภัทร เถาทอง ชลประทาน

2 59107010025 นาย  กรวรา จินดายะพานิชย ชลประทาน ชลประทาน

3 59107010027 นาย  กฤติน ตโนภาส ชลประทาน ชลประทาน

4 59107010028 นาย กษิดิศ ณ ถลาง ชลประทาน ชลประทาน

5 59107010029 นาย  กษิดิศ แสงนัยนา ชลประทาน ชลประทาน

6 59107010037 นางสาว  เกศสุดา ไพชยนตวิจิตร ชลประทาน

7 59107010047 นาย จิโรจน สุกใส ชลประทาน ชลประทาน

8 59107010053 นางสาว   ฉัตรวีรยา  วัฒนสิริกุลภัค ชลประทาน ชลประทาน

9 59107010056 นางสาว ชญานิษฐ  สิงหชัย ชลประทาน ชลประทาน

10 59107010067 นาย ฐิติกร  บรรณสารตระกูล ชลประทาน

11 59107010093 นาย  ธันยธรณ พิมลพรรณ ชลประทาน ชลประทาน

12 59107010104 นางสาว   นัญชยา ณ บางชาง ชลประทาน

13 59107010105 นางสาว นันทิกานต อนันตกูล ชลประทาน

14 59107010116 นาย  ปญญณัฐ ศักดาศักดิ์ ชลประทาน

15 59107010123 นาย  พงศกร ภัทรพงศานติ์ ชลประทาน ชลประทาน

16 59107010128 นาย พฤกษ ลิ่วเวหา ชลประทาน

17 59107010131 นาย  พลวิชญ สอนสําโรง ชลประทาน ชลประทาน

18 59107010140 นางสาว ภัทรภร ลิขิตสกุลชัย ชลประทาน ชลประทาน

19 59107010142 นาย ภัทรัฐ อิทธิพรวณิชย ชลประทาน

20 59107010156 นาย รัตนพันธ จวบมี ชลประทาน ชลประทาน

21 59107010160 นางสาว วริษฐา ธาราธิคุณเดช ชลประทาน ชลประทาน

22 59107010164 นางสาว วิมลพักตร สุภัทรเสถียรกุล ชลประทาน ชลประทาน
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23 59107010165 นางสาว วิสสุตา วจนะจรรยา ชลประทาน

24 59107010168 นาย ศรัณยกร มานะดี ชลประทาน

25 59107010174 นางสาว ศุภรพัชร ตันสถิตย ชลประทาน ชลประทาน

26 59107010180 นางสาว สุกัญญา วรกิจพรสิน ชลประทาน

27 59107010183 นางสาว   สุทินา อยูหลํา ชลประทาน ชลประทาน

28 59107010184 นางสาว   สุพิชชา ฤทธิไกรรณการ ชลประทาน ชลประทาน

29 59107010185 นางสาว สุภัควดี คําแสน ชลประทาน ชลประทาน

30 59107010186 นางสาว สุวรา  เมฆอรียะ ชลประทาน ชลประทาน

31 59107010187 นาย โสภณัฐ สถิรวิกรานต ชลประทาน ชลประทาน

32 59107010189 นางสาว อธิชา  ประดิษฐอาชีพ ชลประทาน ชลประทาน

33 59107010190 นางสาว   อธิชา สุขกิจ ชลประทาน ชลประทาน

34 59107010194 นางสาว อภิสรา พั่ววงษแพทย ชลประทาน ชลประทาน

35 59107010195 นางสาว อรจิรา อมรฤทธิกุล ชลประทาน ชลประทาน

36 59107010196 นางสาว อรสุมา ตันศรีตรัง ชลประทาน

37 59107010199 นางสาว อาทิตยา ธงรัตนะ ชลประทาน
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ลําดับที่ รหัส หมายเลขโทรศัพท

1 59107010030 นาย กองกาล  อินทรเสวก 089-765-4548

2 59107010032 นาย  กันต สาตรักษ 063-189-2451

3 59107010033 นาย กันตชาติ อาจธัญกิจ 085-383-8511

4 59107010036 นางสาว กุลยา สุวรรณทวีสุข 081-305-1619

5 59107010038 นาย คงชลัช วราปกรณกุล 086-760-6556

6 59107010041 นางสาว   จณิสตา เตชะศรีวรกุล 087-063-4132

7 59107010042 นางสาว   จารุพรรณ สุขบท 089-171-3166

8 59107010044 นางสาว   จิรัชยา มหาวนา 095-246-5733

9 59107010045 นางสาว จิราพัชร โตไพบูลยวงศ 082-894-4924

10 59107010046 นางสาว จิราภรณ พงษพันธเดชา 081-613-2287

11 59107010048 นางสาว  จีนเน็ท วอง 081-992-6319

12 59107010049 นางสาว   เจนจิรา จันทรศุภวงษ 084-693-3957

13 59107010051 นาย ฉัตรพงศ ไขมุกด 081-397-1039

14 59107010060 นางสาว  ชลัชพร พันธุพงศพิพัฒน 086-662-2835

15 59107010071 นาย ณภัทร โสภารัตนาไพศาล 094-690-3210

16 59107010074 นาย  ณัฐธนกฤษ ธนธาดาพงศ 094-635-0777

17 59107010078 นาย  ณัฐพล โลหจินดารัตน 083-012-3632

18 59107010079 นางสาว   ณัฐมน ฐิติพานิชยางกูร 080-928-9929

19 59107010103 นางสาว นลัท พิทักษธีระธรรม 081-171-2722

20 59107010107 นางสาว บุณฑริก  พาประเสริฐ 091-887-6362

21 59107010108 นาย  ปณชัย ฮั่นตระกูล 098-825-8714

22 59107010111 นาย ปรณัฐ ชุมนุมศิริวัฒน 088-847-1380

23 59107010113 นางสาว ประวิตรนันทน  วาทิกทินกร 096-995-4591

24 59107010114 นาย ปรานต  อมตมหัทธนะ 083-881-5634

25 59107010115 นางสาว ปลื้มชนก มั่นเขตวิทย 089-008-1206

26 59107010130 นาย พลช ใหญยงค 081-652-5500

27 59107010133 นางสาว  พิชญา วัฒนวรรณชัย 092-012-3557

28 59107010151 นางสาว เมธชนัน อื้ออารียกุล 083-065-4157

29 59107010161 นางสาว  วริษฐา พงศพฤกษา 087-064-4850

30 59107010162 นางสาว  วศินี ฉายวิวัฒนากร 095-953-7298

31 59107010163 นางสาว วัชราพร ฤทธิ์สมบูรณ 082-791-4702

32 59107010170 นาย ศิรวิชญ ประสิทธิศิริกุล 092-013-1276

33 59107010179 นางสาว  สิริวิมล สิริพิทักษเดช 081-187-7470

34 59107010182 นางสาว สุทธิดา สุคนธา 083-294-1134

35 59107010197 นาย  อัครพล สุขสมบูรณ 083-767-2950

36 59107010201 นาย เอกภพ เผาพืชพันธุ 086-960-3525
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ลําดับที่ รหัส หมายเลขโทรศัพท

1 5910710001 นาย กลา กาญจนรัตน 097-110-0326

2 5910710002 นาย กวินท เลิศประภาพงศ 082-449-0919

3 5910710004 นางสาว จิรัชญา  สมุทรสาคร 086-103-7986

4 5910710016 นาย ศรัญวัสส  ทองสมบัติ 085-557-9555

5 5910710019 นางสาว สิรินทรา  มณีฤทธิ์ 092-568-8696

6 59107010040 นาย  คุณัชญ ภัทรประสิทธิ์ 093-138-0345

7 59107010043 นางสาว จิดาภา  แกวสัมฤทธิ์ 083-263-1333

8 59107010052 นางสาว ฉัตรภัสร วัชรพัฒนเมธี 083-910-0589

9 59107010054 นางสาว ชญานิตา โชติภาภรณ 086-367-2540

10 59107010055 นางสาว ชญานิศ ขอประเสริฐ 083-086-6015

11 59107010061 นาย  ชวิน ทวีกิจการ 092-263-0451

12 59107010068 นางสาว  ฐิติกานต ใจงาม 085-237-8798

13 59107010072 นางสาว ณัฏฐนิช รุงรัตนพัฒนา 098-210-8997

14 59107010077 นางสาว   ณัฐนิชา หาญรัตนกูล 090-979-4556

15 59107010084 นางสาว   ณิชาภัทร ธัญรัชฎากุล 091-406-7766

16 59107010085 นางสาว   ทนัมพร ชนะพาล 089-405-8773

17 59107010087 นาย ธนวุฒิ  ภัทรพิทยาสิน 097-060-1925

18 59107010088 นางสาว ธนัชชา ปญญสิน 090-959-3575

19 59107010089 นางสาว ธนัชพร ศรีอุบลมาศ 097-151-4241

20 59107010091 นางสาว   ธัญวดี ศิริผลหลาย 063-159-5949

21 59107010092 นางสาว ธัญสินี สุนทรธรรม 080-209-6927

22 59107010094 นางสาว   ธันยพร สิงหวงศวัฒนะ 087-585-2668

23 59107010097 นาย เธียรสิน ประสิทธิ์สมบัติ 081-349-3571

24 59107010099 นาย นนธวัช บุญลีระวัฒน 092-254-6148

25 59107010100 นาย นภัทร เทียมวีรสกุล 094-929-4116

26 59107010101 นางสาว นภัสกร สัตนาโค 063-405-0333

27 59107010109 นางสาว ปณาลี กิตติโสภาภรณ 083-242-2540

28 59107010112 นาย ปรมินทร คีรีรักษ 084-542-1978

29 59107010129 นาย  พลช เธียรธัญญกิจ 091-067-8600

30 59107010137 นาย ภควัต ชีวกมล 089-769-1664

31 59107010169 นางสาว ศศิธร  แสงสันติสกุล 090-731-2057

32 59107010175 นาย  ศุภรัศมิ์ เลี้ยงสุพงศ 098-389-3698

33 59107010177 นาย  สราญ มานไขมุก 086-500-3223

34 59107010188 นาย อดิศัย เจี้ยมดี 086-379-1761

35 59107010192 นางสาว   อธิมาศ วงศขจรศิลป 086-534-4888

36 59107010198 นาย อัฌชวัธน  ศิริสุวรรณพงศ 094-648-9648

37 59107010200 นางสาว   อุรชา ธนโชติกุลธร 096-641-1699
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1 5910710007 นางสาว ณริตา ยิ้มเจริญ 087-061-6581

2 5910710008 นาย ณัฐชนน  กิจเจริญ 086-776-1810

3 5910710009 นางสาว บุลพร กิจคุณาเสถียร 083-012-5544

4 5910710010 นางสาว ปรียนิตย จินดาผดุงรัตน 089-697-7464

5 5910710014 นาย ภาคภูมิ จันทราพิทักษ 095-404-1566

6 59107010022 นางสาว   กชวรรณ โยธามาตย 096-830-0427

7 59107010023 นางสาว   กมลชนก ระดมกิจ 098-280-0227

8 59107010059  นางสาว ชนิตา ศิรกุลวัฒน 098-869-9217

9 59107010063 นางสาว ชุติกาญจน รอดพยันต 085-667-3265

10 59107010066 นางสาว ญาณิศา เริงหทัยธรรม 087-553-6116

11 59107010081 นางสาว   ณิชกุล วัฒนธนาภินันท 087-378-4781

12 59107010082 นางสาว ณิชมน วาทยะกร 085-947-1999

13 59107010095 นาย ธีรภัทร ไชยวัฒนารุงเลิศ 087-930-1718

14 59107010106 นางสาว   นิชา ไกรศรินท 090-993-5452

15 59107010110 นางสาว   ปภัสวิภา วังกานนท 083-051-6384

16 59107010117 นางสาว ปญญภัสสร ศรีสุบัติ 086-578-0001

17 59107010118 นางสาว ปณฑิตา คงประเสริฐ 082-354-9409

18 59107010119 นางสาว ฐานัสถ รุงจิรโรจน 061-549-2415

19 59107010120 นางสาว ปยดา นิยมพัฒนาพาณิชย 084-250-4431

20 59107010122 นางสาว   เปมิกา บุญจันทร 080-529-5181

21 59107010124 นาย  พงศภัค อุปริพุทธิกุล 091-820-5770

22 59107010125 นางสาว  พณา เยาวเรศเถกิงกิจ 086-510-2154

23 59107010126 นาย  พนธกร วรประทีป 089-767-2338

24 59107010127 นาย พรภัทร ศิริพรรณพร 089-969-6646

25 59107010132 นางสาว พลอยชนก เชิงวิวัฒนกิจ 084-055-2666

26 59107010134 นางสาว เพ็ญนรินทร  พิทยาอุดมฤกษ 083-433-3133

27 59107010143 นาย ภัสกร บุญธรรมจินดา 083-447-6555

28 59107010144 นาย  ภูมิพัฒน พงษสุพรรณ 089-919-8979

29 59107010145 นาย  ภูมิภัทร พัสดุ 081-949-3142

30 59107010146 นาย  ภูเมธ ทองธรรมชาติ 087-044-6141

31 59107010147 นางสาว ภูรณิศา เกียรติพลากรณ 095-579-3835

32 59107010148 นาย ภูสิทธิ์ พัฒนระวี 082-706-8948

33 59107010152 นาย เมธาสิทธิ์  เหลาจินดาวัฒน 089-892-3986

34 59107010154 นาย รชต คําพิมพา 093-218-3706

35 59107010159 นางสาว   วรินทร จิตตภักดี 082-401-6822

36 59107010166 นาย  วีรากร สุธาบัณฑิตพงศ 098-303-8158

37 59107010181 นาย  สุกิจ ลิ้มศิริวัลลภ 061-403-6797
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1 5910710003 นางสาว กุศลิน  เดชรุงเรือง 061-992-9464

2 5910710005 นาย ชวัล  กฤษณวิภาคพร 085-487-0548

3 5910710013 นางสาว ภัสสร ทรัพยสุวรรณ 090-926-3061

4 5910710015 นาย ภูมิพัฒน สงาพันธไชย 061-992-5594

5 5910710017 นางสาว ศศิภา  ทวีสุข 086-018-1740

6 5910710018 นาย เศรษฐพันธุ  โพธิ์พิบูลสุข 090-420-4140

7 58107010092 นาย ธัญธร วรินทรปราโมทย 098-285-4932

8 59107010031 นาย กัญจน ตรีรานุรัตน 087-324-0346

9 59107010035 นาย กิตติธัช คงมี 091-882-7153

10 59107010057 นางสาว ชญานุช ธนฤกษชัย 089-254-6000

11 59107010058 นาย ชนสรณ โอภาสนิพัทธ 084-017-6240

12 59107010062 นางสาว ชัญญา พิทักษศักดิ์พงศ 084-066-4544

13 59107010065 นาย  ญาณวุฒิ วชิรดิษย 089-669-1380

14 59107010069 นางสาว ณนันท บุญรักษา 087-337-8667

15 59107010070 นาย ณภัทร ศรีวิเศษ 092-257-7740

16 59107010073 นาย ณัฐชนน ใจคําวัง 089-789-7911

17 59107010076 นางสาว ณัฐนิชา วิทิตยานนท 084-145-2354

18 59107010080 นาย ณัฐเมธี สุโฆสิต 094-925-1515

19 59107010083 นางสาว ณิชา  แมนพิมลชัย 084-438-9499

20 59107010086 นางสาว  ทิพยสิริ จายพงษ 086-338-3937

21 59107010096 นางสาว ธีริศรา  ธนธีรพงษ 082-223-8480

22 59107010102 นาย  นฤเบศร ตระกูลธงชัย 083-087-0028

23 59107010121 นางสาว   ปุณณมา แสงดารา 095-535-0603

24 59107010138 นางสาว ภณิตา  เที่ยงธรรม 064-414-2391

25 59107010139 นางสาว   ภัททิยา ชื่นชูศิลป 085-351-4544

26 59107010141 นางสาว ภัทรภร สิทธิเกรียงไกร 087-153-4499

27 59107010149 นางสาว  มนตรัตน เจริญจันทึก 091-475-0525

28 59107010150 นางสาว มาณิตา คาวีวงศ 086-367-9925

29 59107010153 นางสาว เมธินี สาระอาภรณ 092-263-7433

30 59107010155 นาย รวีวัชร พงศะบุตร 087-692-5781

31 59107010157 นางสาว รินรดา กรีแสง 080-217-0707

32 59107010158 นางสาว วทันยา อุดมพงศไพบูลย 098-545-8654

33 59107010172 นาย ศิริพงษ เจตนาภิรมย 083-709-2268

34 59107010173 นางสาว  ศิริวิภา ตั้งปริมณฑล 087-710-0268

35 59107010176 นาย  ศุภวิชญ ศรีเจริญชัย 094-335-2200

36 59107010193 นาย  อภิรักษ มณีนิล 083-556-7078

37 59107010202 นางสาว ไอริณ  ยิ้มพรพิพัฒนผล 081-009-9930

กลุมที่ 4
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ลําดับที่ รหัส หมายเลขโทรศัพท

1 59107010024 นาย กรภัทร เถาทอง 087-719-2169

2 59107010025 นาย  กรวรา จินดายะพานิชย 090-909-0013

3 59107010027 นาย  กฤติน ตโนภาส 095-375-0999

4 59107010028 นาย กษิดิศ ณ ถลาง 088-686-4206

5 59107010029 นาย  กษิดิศ แสงนัยนา 089-135-2444

6 59107010037 นางสาว  เกศสุดา ไพชยนตวิจิตร 082-708-2483

7 59107010047 นาย จิโรจน สุกใส 085-353-1074

8 59107010053 นางสาว   ฉัตรวีรยา  วัฒนสิริกุลภัค 080-453-0958

9 59107010056 นางสาว ชญานิษฐ  สิงหชัย 089-953-7450

10 59107010067 นาย ฐิติกร  บรรณสารตระกูล 094-563-1331

11 59107010093 นาย  ธันยธรณ พิมลพรรณ 081-565-6349

12 59107010104 นางสาว   นัญชยา ณ บางชาง 087-675-1976

13 59107010105 นางสาว นันทิกานต อนันตกูล 080-561-6425

14 59107010116 นาย  ปญญณัฐ ศักดาศักดิ์ 062-198-9145

15 59107010123 นาย  พงศกร ภัทรพงศานติ์ 065-865-8999

16 59107010128 นาย พฤกษ ลิ่วเวหา 081-490-4185

17 59107010131 นาย  พลวิชญ สอนสําโรง 085-390-8675

18 59107010140 นางสาว ภัทรภร ลิขิตสกุลชัย 093-224-4541

19 59107010142 นาย ภัทรัฐ อิทธิพรวณิชย 085-160-8242

20 59107010156 นาย รัตนพันธ จวบมี 095-751-8783

21 59107010160 นางสาว วริษฐา ธาราธิคุณเดช 090-970-4748

22 59107010164 นางสาว วิมลพักตร สุภัทรเสถียรกุล 085-118-9776

23 59107010165 นางสาว วิสสุตา วจนะจรรยา 083-028-6263

24 59107010168 นาย ศรัณยกร มานะดี 086-606-8150

25 59107010174 นางสาว ศุภรพัชร ตันสถิตย 089-889-2425

26 59107010180 นางสาว สุกัญญา วรกิจพรสิน 089-883-2873

27 59107010183 นางสาว   สุทินา อยูหลํา 087-496-0639

28 59107010184 นางสาว   สุพิชชา ฤทธิไกรรณการ 082-322-5535

29 59107010185 นางสาว สุภัควดี คําแสน 088-223-5728

30 59107010186 นางสาว สุวรา  เมฆอรียะ 080-523-7376

31 59107010187 นาย โสภณัฐ สถิรวิกรานต 099-567-6141

32 59107010189 นางสาว อธิชา  ประดิษฐอาชีพ 097-231-5297

33 59107010190 นางสาว   อธิชา สุขกิจ 083-719-8799

34 59107010194 นางสาว อภิสรา พั่ววงษแพทย 085-830-6645

35 59107010195 นางสาว อรจิรา อมรฤทธิกุล 097-013-0339

36 59107010196 นางสาว อรสุมา ตันศรีตรัง 089-724-2309

37 59107010199 นางสาว อาทิตยา ธงรัตนะ 081-889-6279

ชื่อ-สกุล
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กลุ่ม 1 

กลุ่ม 1     

59107010030 
นายกอ้งกาล  อินทร์เสวก 

59107010032 
นายกันต ์ สาตรักษ์ 

59107010033 
นายกันตชาติ  อาจธัญกจิ 

59107010036 
นางสาวกุลยา สุวรรณทวีสุข 

59107010038 
นายคงชลัช วราปกรณ์กุล 

     

59107010041 
นางสาวจณิสตา เตชะศรีวรกุล 

59107010042 
นางสาวจารพุรรณ สุขบท 

59107010044 
นางสาวจิรัชยา มหาวนา 

59107010045 
นางสาวจิราพัชร โตไพบูลยว์งศ์ 

59107010046 
  นางสาวจิราภรณ์ พงษ์พนัธเ์ดชา 

     

59107010048 
นางสาวจีนเน็ท วอง 

59107010049 
นางสาวเจนจิรา  จันทรศุภวงษ ์

59107010051 
นายฉัตรพงศ์  ไข่มุกด ์

59107010060 
นางสาวชลัชพร  พนัธุ์พงศ์พิพัฒน ์

59107010071 
นายณภัทร  โสภารัตนาไพศาล 

     

59107010074 
นายณัฐธนกฤษ  ธนธาดาพงศ์ 

59107010078 
นายณัฐพล  โล่ห์จินดารัตน์ 

59107010079 
นางสาวณัฐมน  ฐิติพานิชยางกูร 

59107010103 
นางสาวนลัท  พิทกัษ์ธีระธรรม 

59107010107 
นางสาวบุณฑริก  พาประเสริฐ 
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59107010108 
นายปณชัย  ฮั่นตระกูล   

59107010111 
นายปรณัฐ  ชุมนุมศิริวัฒน ์

59107010113 
นางสาวประวิตรนันทน์  วาทิกทินกร 

59107010114 
นายปรานต ์ อมตมหัทธนะ 

59107010115 
นางสาวปลื้มชนก  มั่นเขตวิทย ์

     

59107010130 
นายพลช  ใหญย่งค์ 

59107010133 
นางสาวพิชญา  วัฒนวรรณชัย 

59107010151 
นางสาวเมธชนัน  อื้ออารียก์ุล 

59107010161 
นางสาววริษฐา  พงศ์พฤกษา 

59107010162 
นางสาววศินี  ฉายววิัฒนากร 

     

59107010163 
นางสาววัชราพร  ฤทธิ์สมบูรณ์ 

59107010170 
นายศิรวิชญ์  ประสิทธิศิริกุล 

59107010179 
นางสาวสิริวิมล  สิริพิทักษ์เดช 

59107010182 
นางสาวสุทธิดา  สุคนธา 

59107010197 
นายอัครพล  สุขสมบูรณ์ 

 

 
59107010201 

นายเอกภพ  เผ่าพืชพันธุ ์
58107010173 

นายศุภกร  ผลาโชติ 
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59107010001 
นายกลา้  กาญจนรัตน์ 

59107010002 
นายกวินท์  เลิศประภาพงศ์ 

59107010004 
นางสาวจิรัชญา  สมุทรสาคร 

59107010016 
นายศรัญวัสส์  ทองสมบัติ 

59107010019 
นางสาวสิรินทรา  มณีฤทธิ ์

     

59107010040 
นายคุณัชญ์  ภัทรประสิทธิ ์

59107010043 
นางสาวจิดาภา  แก้วสัมฤทธิ ์

59107010052 
นางสาวฉตัรภัสร์  วชัรพัฒน์เมธี 

59107010054 
นางสาวชญานิตา  โชติภาภรณ์ 

59107010055 
นางสาวชญานิศ  ขอประเสริฐ 

     

59107010061 
นายชวิน  ทวีกิจการ 

59107010068 
นางสาวฐิติกานต์  ใจงาม 

59107010072 
นางสาวณัฏฐนิช  รุ่งรัตนพัฒนา 

59107010077 
นางสาวณัฐนิชา  หาญรัตนกูล 

59107010084 
นางสาวณิชาภัทร  ธญัรัชฎากุล 

     

59107010085 
นางสาวทนัมพร  ชนะพาล 

59107010087 
นายธนวุฒิ  ภัทรพิทยาสิน 

59107010088 
นางสาวธนัชชา  ปัญญสิน 

59107010089 
นางสาวธนัชพร  ศรีอุบลมาศ 

59107010091 
นางสาวธัญวดี  ศิริผลหลาย 
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59107010092 
นางสาวธัญสิน ี สุนทรธรรม 

59107010094 
นางสาวธันยพร  สิงห์วงศ์วัฒนะ 

59107010097 
นายเธยีรสิน  ประสิทธิ์สมบัต ิ

59107010099 
นายนนธวัช  บุญลีระวัฒน ์

59107010100 
นายนภัทร  เทียมวีรสกุล 

     

59107010101 
นางสาวนภัสกร  สัตนาโค 

59107010109 
นางสาวปณาลี  กิตติโสภาภรณ์ 

59107010112 
นายปรมินทร์  คีรีรักษ ์

59107010129 
นายพลช  เธยีรธัญญกจิ 

59107010137 
นายภควัต  ชวีกมล 

     

59107010169 
นางสาวศศิธร  แสงสันติสกุล 

59107010175 
นายศุภรัศมิ์  เล้ียงสุพงศ์ 

59107010177 
นายสราญ  ม่านไข่มุก 

59107010188 
นายอดิศัย  เจีย้มดี 

59107010192 
นางสาวอธิมาศ  วงศ์ขจรศิลป์ 

  

59107010198 
นายอัฌชวัธน ์ ศิริสุวรรณพงศ์ 

59107010200 
นางสาวอุรชา  ธนโชติกุลธร 
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59107010007 
นางสาวณริตา  ยิ้มเจริญ 

59107010008 
นายณัฐชนน  กจิเจริญ 

59107010009 
นางสาวบุลพร  กิจคุณาเสถยีร 

59107010010 
นางสาวปรียนิตย์  จินดาผดุงรัตน์ 

59107010014 
นายภาคภูมิ  จันทราพิทักษ ์

     

59107010022 
นางสาวกชวรรณ  โยธามาตย ์

59107010023 
นางสาวกมลชนก  ระดมกิจ 

59107010059 
นางสาวชนิตา  ศิรกุลวัฒน ์

59107010063 
นางสาวชุติกาญจน์  รอดพยันต ์

59107010066 
นางสาวญาณิศา  เริงหทัยธรรม 

     

59107010081 
นางสาวณิชกุล  วัฒน์ธนาภินันท ์

59107010082 
นางสาวณิชมน  วาทยะกร 

59107010095 
นายธีรภัทร  ไชยวัฒนารุ่งเลิศ 

59107010106 
นางสาวนิชา  ไกรศรินท์ 

59107010110 
นางสาวปภัสวิภา  วังกานนท ์

   

  
59107010117 

นางสาวปัญญภัสสร์  ศรีสุบัต ิ
59107010118 

นางสาวปัณฑิตา  คงประเสริฐ 
59107010119 

นางสาวฐานัสถ์  รุ่งจิรโรจน ์
59107010120 

นางสาวปิยดา  นิยมพฒันาพาณชิย์ 
59107010122 

นางสาวเปมิกา  บญุจันทร ์
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59107010124 

นายพงศภัค  อุปริพุทธิกุล 
59107010125 

นางสาวพณา  เยาวเรศเถกิงกิจ 
59107010126 

นายพนธกร  วรประทีป 
59107010127 

นายพรภัทร ์ ศิริพรรณพร 
59107010132 

นางสาวพลอยชนก  เชิงวิวัฒน์กจิ 

     
59107010134 

นางสาวเพ็ญนรินทร์  พิทยาอุดมฤกษ์ 
59107010143 

นายภัสกร  บญุธรรมจินดา 
59107010144 

นายภูมพิัฒน์  พงษ์สุพรรณ 
59107010145 

นายภูมภิัทร ์ พัสด ุ
59107010146 

นายภูเมธ  ทองธรรมชาต ิ

     
59107010147 

นางสาวภูรณิศา  เกียรติพลากรณ์ 
59107010148 

นายภูสิทธิ์  พัฒน์ระว ี
59107010152 

นายเมธาสิทธิ์  เหลาจินดาวัฒน ์
59107010154 

นายรชต  ค าพิมพา 
59107010159 

นางสาววรินทร  จิตต์ภกัด ี

  
59107010166 

นายวีรากร  สุธาบัณฑิตพงศ์ 
59107010181 

นายสุกิจ  ลิ้มศิริวัลลภ 
 

 หน้า33
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58107010092 

นายธัญธร  วรินทร์ปราโมทย ์
59107010003 

นางสาวกุศลิน  เดชรุ่งเรือง 
59107010005 

นายชวัล  กฤษณวภิาคพร 
59107010013 

นางสาวภัสสร  ทรัพย์สวุรรณ 
59107010015 

นายภูมพิัฒน์  สง่าพันธ์ไชย 

     
59107010017 

นางสาวศศิภา  ทวีสุข 
59107010018 

นายเศรษฐพันธุ์  โพธิ์พิบูลสุข 
59107010031 

นายกัญจน์  ตรีรานุรัตน ์
59107010035 
นายกิตตธิัช คงมี 

59107010057 
นางสาวชญานุช  ธนฤกษ์ชยั 

     
59107010058 

นายชนสรณ ์ โอภาสนิพัทธ ์
59107010062 

นางสาวชัญญา  พิทกัษ์ศักดิ์พงศ์ 
59107010065 

นายญาณวุฒิ  วชิรดิษย ์
59107010069 

นางสาวณนันท์  บญุรักษา 
59107010070 

นายณภัทร  ศรีวิเศษ 

     
59107010073 

นายณัฐชนน  ใจค าวัง 
59107010076 

นางสาวณัฐนิชา  วิทิตยานนท ์
59107010080 

นายณัฐเมธี  สุโฆสิต 
59107010083 

นางสาวณิชา  แม้นพิมลชยั 
59107010086 

นางสาวทิพย์สิริ  จา๋ยพงษ์ 
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59107010096 

นางสาวธีริศรา  ธนธีรพงษ์   
59107010102 

นายนฤเบศร์  ตระกูลธงชัย 
59107010121 

นางสาวปุณณมา  แสงดารา 
59107010138 

นางสาวภณิตา   เท่ียงธรรม 
59107010139 

นางสาวภัททยิา  ชื่นชูศิลป ์

     
59107010141 

นางสาวภัทรภร  สิทธิเกรียงไกร 
59107010149 

นางสาวมนต์รัตน์  เจริญจันทกึ 
59107010150 

นางสาวมาณิตา  คาวีวงศ์ 
59107010153 

นางสาวเมธินี  สาระอาภรณ์ 
59107010155 

นายรววีัชร์  พงศะบุตร 

     
59107010157 

นางสาวรินรดา  กรีแสง 
59107010158 

นางสาววทันยา  อุดมพงศ์ไพบูลย ์
59107010172 

นายศิริพงษ์  เจตนาภิรมย ์
59107010173 

นางสาวศิริวิภา  ตั้งปริมณฑล 
59107010176 

นายศุภวิชญ์  ศรีเจริญชัย 

  
59107010193 

นายอภิรักษ์  มณีนิล 
59107010202 

นางสาวไอริณ  ยิ้มพรพิพัฒน์ผล 
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59107010024 

นายกรภัทร  เถาทอง 
59107010025 

นายกรวรา  จินดายะพานิชย ์
59107010027 

นายกฤติน  ตโนภาส 
59107010028 

นายกษิดิศ  ณ ถลาง 
59107010029 

นายกษิดิศ  แสงนัยนา 

     
59107010037 

นางสาวเกศสุดา  ไพชยนต์วจิิตร 
59107010047 

นายจิโรจน์  สกุใส 
59107010053 

นางสาวฉัตรวีรยา  วัฒนสิริกุลภัค 
59107010056 

นางสาวชญานิษฐ ์ สิงห์ชัย 
59107010067 

นายฐิติกร  บรรณสารตระกูล 

     
59107010093 

นายธันยธรณ์  พิมลพรรณ์ 
59107010104 

นางสาวนัญชยา  ณ บางช้าง 
59107010105 

นางสาวนันทิกานต์  อนันตกูล 
59107010116 

นายปัญญณัฐ  ศักดาศักดิ ์
59107010123 

นายพงศกร  ภัทรพงศานติ ์

     
59107010128 

นายพฤกษ์  ลิ่วเวหา 
59107010131 

นายพลวิชญ์  สอนส าโรง 
59107010140 

นางสาวภัทรภร  ลิขิตสกุลชยั 
59107010142 

นายภัทรัฐ  อิทธพิรวณิชย ์
59107010156 

นายรัตนพันธ ์ จวบม ี
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59107010160 

นางสาววริษฐา  ธาราธิคุณเดช 
59107010164 

นางสาววมิลพักตร์  สุภทัรเสถียรกุล 
59107010165 

นางสาววิสสุตา  วจนะจรรยา 
59107010168 

นายศรัณย์กร  มานะด ี
59107010174 

นางสาวศุภรพัชร์  ตันสถิตย ์

     
59107010180 

นางสาวสุกัญญา  วรกิจพรสิน 
59107010183 

นางสาวสุทินา  อยู่หล า 
59107010184 

นางสาวสุพิชชา  ฤทธิไกรรณการ 
59107010185 

นางสาวสุภัควด ี ค าแสน 
59107010186 

นางสาวสุวรา  เมฆอรยีะ 

     
59107010187 

นายโสภณัฐ  สถิรวกิรานต ์
59107010189 

นางสาวอธิชา  ประดิษฐอาชีพ 
59107010190 

นางสาวอธิชา  สุขกจิ 
59107010194 

นางสาวอภิสรา  พั่ววงษ์แพทย ์
59107010195 

นางสาวอรจิรา  อมรฤทธิกุล 

  
59107010196 

นางสาวอรสุมา  ตันศรีตรัง 
59107010199 

นางสาวอาทิตยา  ธงรัตนะ 
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รายละเอียดเบอร์ผู้ประสาน

เข้าหอพกัและการ orientation 

ศูนย์การแพทย์ปัญญา 

นันทภกิขุ ชลประทาน 
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คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ผูประสานงานจัดการเรียนการสอนประจําหนวยงาน 
 
ผูประสานงานนิสิตป 4 

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา ช้ัน 4 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูประสานงาน : นางสาวกนกศรี  รัตนเสวี(เปด) ตําแหนง: นักจัดการงานท่ัวไป 

เบอรโทร: 037-395451-5 ตอ 60414-6 มือถือ: 095-9641451 

E-mail : rkanoksri@hotmail.com 

ผูประสานงานภาควิชา 

ภาควิชา รายช่ือเจาหนาท่ี เบอรโทร สถานท่ีปฏิบัติงาน 
กุมารเวชศาสตร นางไพเราะ  บุตรลพ 60717-8 ศูนยการแพทยชั้น 9 

คณะแพทยศาสตร ชั้น 7 
เวชศาสตรปองกันและสังคม นางสาวนงลักษณ  ปนเงิน 

นางสาววิชุดา รุงกําจัด 

ID line:wichky01 

60808  

60810 
คณะแพทยศาสตร ชั้น 8 

ศัลยศาสตร นางสาววนัสสุดา  เดวิเลาะห 
60712  

60713 
คณะแพทยศาสตร ชั้น 7 

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา นางสาววรรณดี  ศรีษะเสือ 60812 คณะแพทยศาสตร ชั้น 8 

 

อายุรศาสตร นางสาวแกวตา  ทองดอนฮับ 

60617  

60618 
ศูนยการแพทย ชั้น 11 

คณะแพทยศาสตร ชั้น 6 

จิตเวชศาสตร นางสาวทิภาพร  รติธรรมมานนนท 10731 ศูนยการแพทย ชั้น 7 

นิติเวชวิทยา นางสาวชนิดา  งามประดับ 60902 คณะแพทยศาสตร ชั้น 9 

รังสีวิทยา นางสาวลัดดาวัลย  เหมือนแยม 10231 ศูนยการแพทย ชั้น 2 
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สําหรับนิสิตแพทยช้ันปท่ี 4 
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

การปฐมนิเทศ 
วันแรก ปฐมนิเทศงานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน เวลา 8.00 น 

ณ หองประชุม 120 ท่ีนั่ง อาคารเรียนและปฏิบัติการ โซน B หลังจากนั้นจะสงตอสาขาวิชา 
………………………………………………………….. 

งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน  
ผูประสานงาน : นางสาวพันธธิดา จันทรักษ (พ่ีปอป) ตําแหนง : นักวชิาการศึกษา  
สถานท่ีปฏิบัติการ :  ชั้น 4 โซน A อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
เบอรโทร : 02-502-2345 ตอ 3422 มือถือ : 064-272-6555  
E - mail : mededu.pcmc@gmail.com  
รายช่ือนักจัดการงานท่ัวไป (สาขาวิชา) 
 

สาขาวิชา รายชื่อเจาหนาท่ี เบอรโทร E-mail สถานท่ีปฏิบัติงาน 
อายุรกรรม นางสาวเพชร จันทรลือ 081-922-7658 phet_janlue@hotmail.com ช้ัน 6 โซน A อาคารเรียนฯ 
กุมารเวชกรรม นางสาวฤทัย โพลงพลับ 086-665-3766 Jubjang-po2011@hotmail.com ช้ัน 6 โซน A อาคารเรียนฯ 
ศัลยกรรม นางสาวธิดารัตน นํ้าวน 095-760-6555 somtida04@gmail.com  ช้ัน 7 โซน A อาคารเรียนฯ 
สูต ิ– นรีเวชกรรม นางสาวพเยาว บุญสิทธิ 097-223-4497 nin21_swu@hotmail.com ช้ัน 8 โซน A อาคารเรียนฯ 
 
เบอรโทรติดตอภายใน 

 
สาขาวิชา เบอรโทรติดตอภายใน 
อายุรกรรม 02-502-2345 ตอ 3605 

กุมารเวชกรรม 02-502-2345 ตอ 3602 
ศัลยกรรม 02-202-2345 ตอ 3705 

สูติ-นรีเวชกรรม 02-502-2345 ตอ 3804 
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ระเบียบหอพัก 
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว(ศปช) 

ของนิสิตแพทยช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 
 

หอพักสําหรับนิสิตแพทยช้ันปท่ี 4 อยูบริเวณอาคารเรียนและปฏิบัติการ โซน B โดยแบงเปน นิสิตแพทยชายจะอยูช้ัน 
3 และนิสิตแพทยหญิงจะอยูช้ัน 4 

การเขาหอพักอนุญาตใหเขาไดในวันอาทิตยท่ีมีการเปลี่ยนกลุม เวลา 08.00 – 18.00 น. 

ขอปฏิบัติ 

 1.เมื่อมาถึงหอพักใหติดตอ รปภ.หอพัก เพ่ือตรวจรายช่ือและรับกุญแจหองพัก โดยชําระคามัดจํากุญแจเปนจํานวนเงิน 
100 บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) : ดอก 

 2. นิสิตแพทยจะตองเซ็นรับกุญแจในวันเขาพักและสงคืนกุญแจเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

3. การเขาหอพักจะตองทําการสแกนลายน้ิวมือเขา – ออก (เจาหนาท่ีจะทําการเก็บลายน้ิวมือใหในวันปฐมนิเทศของ
งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน) 

4. ในวันจันทรแรกของการปฏิบัติงาน จะมีการปฐมนิเทศจากงานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน บริเวณหอง
ประชุม 120 ท่ีน่ัง อาคารเรียนและปฏิบัติการช้ัน 3 โซน B เวลา 08.00 – 09.00 น. 

5. ชําระคาประกันหอพัก 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) : หอง ท่ีเจาหนาท่ีงานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุนใน
วันปฐมนิเทศ 

6.หามนิสิตแพทยพาบุคคลภายนอกเขาหอพักโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถูกดําเนินการตามระเบียบหอพัก 

 

 

 

หมายเหตุ 
(1) สําหรับผูเขาพักตองดูแลทรัพยสินมีคาของตนเอง หากสูญหายทางศูนยการแพทย 

ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน จะไมรับผิดชอบไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
(2) ผูเขาพักตองจายคามัดจํากุญแจหองพัก ในราคาดอกละ 100 บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) 
(3) ผูเขาพักตองจายคามัดจํา เพ่ือเปนคาประกันความเสียหายของหอพัก หองละ 1,000 บาท (หน่ึงพันบาท

ถวน) และจะไดรับเงินมัดจําคืน กรณีไมเกิดความเสียหายภายในหองพัก 
(4) ผูพักจะตองเตรียมผาปูท่ีนอน/ปลอกหมอน/หมอน/ผาหมมาเอง  รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสวนตัว

ตางๆ เชน โคมไฟ คอมพิวเตอรโนตบุค เปนตน 
เบอรโทรติดตอผูประสานงาน 
นางสาวพันธธิดา จันทรักษ  (พ่ีปอป) งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน  064-272-6555 
นางสาวพลอยรานี ฉิมพาลี (พ่ีพลอย) งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน  089-602-6401 

 
 
 

เมื่อมาถึงกรุณาติดตอเจาหนาท่ี รปภ ประจําหอพักเพ่ือขอกุญแจเขาพัก เบอรโทรติดตอ 

02-502-2345 ตอ 3351 (สําหรับนิสิตแพทยชาย) , 3451 (สําหรับนิสิตแพทยหญิง) 
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ข้ันตอนการรับเงินประกันหอพัก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  วันและเวลาทําการของงานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน 
  วันทําการ  :   จันทร – ศุกร (เวนวันหยุดราชการ) 
  เวลาทําการ  :   08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัปดาหสุดทายกอนการเปลี่ยนกลุม  

แจง รปภ.หอพักเพ่ือตรวจความเรียบรอยของหองพัก 

เม่ือ รปภ.หอพัก ตรวจหองพักเรียบรอย จะลงชื่อกํากับ

ในใบเสรจ็รบัเงินคาประกันหอพัก “ตรวจแลว” 

รับเงินประกันหอพักไดท่ีงานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน 

ช้ัน 4 ฝง A อาคารเรียนและปฏิบัติการ ในวันและเวลาทําการ 

 

ใบเสร็จรับเงินมีท่ีมีลายมือชื่อกํากับ 

ใบเสร็จรับเงินมีท่ีไมมีลายมือ

ชื่อกํากับ 
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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   = ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ชลประทาน  = ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
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รถรับ-สง เปล่ียนกลุมนิสิตแพทยช้ันปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 
กลุม 1 

ข้ึนปฏิบัติงานวัน/เดือน/ป เปลี่ยนกลุม เวลา การเดินทาง จัดรถ 

27 พ.ค 62 – 21 ก.ค62 อาทิตย 26 พ.ค 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 21 ก.ค 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

22 ก.ค 62 – 1 ก.ย 62 อาทิตย 21 ก.ค 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 1 ก.ย 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

16 ก.ย 62 – 10 พ.ย62 อาทิตย 15 ก.ย 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 10 พ.ย 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศพก นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

18 พ.ย 62 – 15 ธ.ค62 อาทิตย 17 พ.ย 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 15 ธ.ค 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

3 ก.พ 63 – 1 ม.ีค 63 อาทิตย 2 ก.พ 63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 1 มี.ค 63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

 

กลุม2 

ข้ึนปฏิบัติงานวัน/เดือนป เปลี่ยนกลุม เวลา การเดินทาง ผูรับผิดชอบ 

27 พ.ค 62 – 7 ก.ค 62 อาทิตย 26 พ.ค62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 7 ก.ค 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

22 ก.ค 62 – 15 ก.ย 62 อาทิตย 21 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 62 – 13 ต.ค 62 อาทิตย 15 ก.ย 62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

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

9 ธ.ค  62 – 5 ม.ค 63 อาทิตย 8 ธ.ค  62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 5 ม.ค 63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

6 ม.ค  63 – 1 ม.ีค 63 อาทิตย 5 ม.ค 63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 1 ม.ีค 63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 
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รถรับ-สง เปล่ียนกลุมนิสิตแพทยช้ันปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 
กลุม3 

ข้ึนปฏิบัติงานวัน/เดือน/ป เปลี่ยนกลุม เวลา การเดินทาง ผูรับผิดชอบ 

27 พ.ค 62 – 21 ก.ค 62 อาทิตย 26 พ.ค62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 21 ก.ค62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

22 ก.ค 62 – 18 ส.ค 62 อาทิตย 21 ก.ค62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 18 ส.ค62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

14 ต.ค 62 - 10 พ.ย 62 อาทิตย13ต.ค62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย10 พ.ย 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

11 พ.ย 62 – 5 ม.ค 63 อาทิตย10 พ.ย 62 13.00 น. จากศกพไปชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 5 ม.ค 63 13.00 น. จากชลประทานไปศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

6 ม.ค 63 – 16 ก.พ 63 อาทิตย 5 ม.ค 63 13.00 น. จากศกพไปชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 16 ก.พ63 13.00น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

 

กลุม4 

ข้ึนปฏิบัติงานวัน/เดือน/ป เปลี่ยนกลุม เวลา การเดินทาง ผูรับผิดชอบ 

27 พ.ค 62 – 23 ม.ิย 62 อาทิตย 26 พ.ค62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย23 ม.ิย 62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

19 ส.ค 62 – 15 ก.ย 62 อาทิตย 18 ส.ค62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 15 ก.ย62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

16 ก.ย 62 – 10 พ.ย 62 อาทิตย 15 ก.ย62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 10 พ.ย62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

11 พ.ย 62 – 22 ธ.ค 62 อาทิตย 10 พ.ย62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 22 ธ.ค62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

6 ม.ค 63 - 1 มี.ค 63 อาทิตย 5 ม.ค63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 1 ม.ีค63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 
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รถรับ-สง เปล่ียนกลุมนิสิตแพทยช้ันปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2562 
กลุม 5 

ข้ึนปฏิบัติงานวัน/เดือน/ป เปลี่ยนกลุม เวลา การเดินทาง ผูรับผิดชอบ 

24 ม.ิย  62 – 21 ก.ค 62 อาทิตย 23 ม.ิย62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 21 ก.ค62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

22 ก.ค 62 – 15 ก.ย 62 อาทิตย 21 ก.ค62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย15 ก.ย62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

16 ก.ย 62 – 27 ต.ค62 อาทิตย15 ก.ย62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 27 ต.ค62 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

11 พ.ย 62 – 5 ม.ค 63 อาทิตย 10 พ.ย62 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 อาทิตย 5 ม.ค63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 

3 ก.พ 63 – 1 มี.ค 63 อาทิตย 2 ก.พ63 13.00 น. จาก ศกพ ไป ชลประทาน นางสาวจารุวรรณ สมนึก 

 

 

อาทิตย 1 ม.ีค63 13.00 น. จาก ชลประทาน ไป ศกพ นางสาวพันธธิดา จันทรักษ 
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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 
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แนวทางการเขียนรายงานหลังจากการฝกประสบการณ (Elective) 

คณะแพทยศาสตรมีนโยบายสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษากับสถาบันอ่ืนในระดับ

ภูมิภาคและนานาชาติ เพ่ือสงเสริมประสบการณการเรียนรูแกนิสิต ใหนิสิตมีความรูความสามารถตามเกณฑ

มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา มีพ้ืนฐานเหมาะสมท่ีสามารถจะศึกษาตอในสาขาตางๆ 

ทางการแพทย และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในฐานะแพทยของภาคสุขภาพตางๆโดยหลักสูตรไดกําหนด

วัตถุประสงค เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงคดังนี้ 

1. มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ โดยมีความซ่ือสัตย รับผิดชอบและตรงตอเวลา 

2. มีทักษะในการสื่อสาร ถายทอดความรูและการสรางสัมพันธภาพท่ีดี  

3. มีความรู ความสามารถทางการแพทย วางแผนการตรวจวินิจฉัย ใหการดูแลรักษาผูปวย และสรางเสริมสุขภาพ 

4. มีการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5. สามารถทํางานเปนทีมรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 

6. มีความสามารถในการบริหารจัดการภายใตระบบบริการสาธารณสุข 

ดังนั้นนิสิตท่ีมีโอกาสไดฝกประสบการณเพ่ิมเติม ควรบันทึกรายงานการฝกประสบการณท่ีสงเสริม

สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค เพ่ือเก็บสะสมเปนผลงานของตัวนิสิตและเปนประโยชนตอ

ตนเองในอนาคต โดยมีแนวทางการเขียนรายงานซ่ึงประกอบไปดวย 

1. ขอมูลพ้ืนฐานนิสิต ไดแก ชื่อ นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปท่ีนิสิตศึกษาอยู ชวงระยะเวลาท่ีฝกประสบการณ 

2. วัตถุประสงคของการไปฝกประสบการณ 

3. รายละเอียดเก่ียวกับสถาบันท่ีไปฝกประสบการณ ไดแก ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ชื่อสถาบัน สถานท่ีท่ีอยู 

เบอรโทรศัพทติดตอ อีเมล เปนตน 

4. กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายระหวางฝกประสบการณ 

5. สิ่งท่ีไดเรียนรูระหวางฝกประสบการณ 

6. ประโยชนตอตนเองจากการฝกประสบการณท้ังในปจจุบัน และอนาคต 

7. ประโยชนตอคณะจากการฝกประสบการณ เชน การสรางเครือขาย การเผยแพรชื่อเสียงใหกับคณะ 

8. ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจาการไปฝกประสบการณ 

9. ขอเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 

10.  นิสิตสามารถบันทึกภาพกิจกรรมการไปฝกประสบการณท้ังรูปแบบไฟลภาพและวีดีโอ 
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	หอพักสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 อยู่บริเวณอาคารเรียนและปฏิบัติการ โซน B โดยแบ่งเป็น นิสิตแพทย์ชายจะอยู่ชั้น 3 และนิสิตแพทย์หญิงจะอยู่ชั้น 4
	การเข้าหอพักอนุญาตให้เข้าได้ในวันอาทิตย์ที่มีการเปลี่ยนกลุ่ม เวลา 08.00 – 18.00 น.
	ข้อปฏิบัติ
	1.เมื่อมาถึงหอพักให้ติดต่อ รปภ.หอพัก เพื่อตรวจรายชื่อและรับกุญแจห้องพัก โดยชำระค่ามัดจำกุญแจเป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) : ดอก
	2. นิสิตแพทย์จะต้องเซ็นรับกุญแจในวันเข้าพักและส่งคืนกุญแจเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานทุกครั้ง
	3. การเข้าหอพักจะต้องทำการสแกนลายนิ้วมือเข้า – ออก (เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บลายนิ้วมือให้ในวันปฐมนิเทศของงานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน)
	4. ในวันจันทร์แรกของการปฏิบัติงาน จะมีการปฐมนิเทศจากงานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน บริเวณห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 3 โซน B เวลา 08.00 – 09.00 น.
	5. ชำระค่าประกันหอพัก 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) : ห้อง ที่เจ้าหน้าที่งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุนในวันปฐมนิเทศ
	6.ห้ามนิสิตแพทย์พาบุคคลภายนอกเข้าหอพักโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามระเบียบหอพัก
	หมายเหตุ
	สำหรับผู้เข้าพักต้องดูแลทรัพย์สินมีค่าของตนเอง หากสูญหายทางศูนย์การแพทย์
	ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
	ผู้เข้าพักต้องจ่ายค่ามัดจำกุญแจห้องพัก ในราคาดอกละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
	ผู้เข้าพักต้องจ่ายค่ามัดจำ เพื่อเป็นค่าประกันความเสียหายของหอพัก ห้องละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และจะได้รับเงินมัดจำคืน กรณีไม่เกิดความเสียหายภายในห้องพัก
	ผู้พักจะต้องเตรียมผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอน/หมอน/ผ้าห่มมาเอง ร่วมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัวต่างๆ เช่น โคมไฟ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
	เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน
	นางสาวพันธ์ธิดา จันทรักษ์  (พี่ป๊อป) งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน 064-272-6555
	นางสาวพลอยรานี ฉิมพาลี (พี่พลอย) งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน 089-602-6401
	เมื่อมาถึงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ รปภ ประจำหอพักเพื่อขอกุญแจเข้าพัก เบอร์โทรติดต่อ
	02-502-2345 ต่อ 3351 (สำหรับนิสิตแพทย์ชาย) , 3451 (สำหรับนิสิตแพทย์หญิง)
	ขั้นตอนการรับเงินประกันหอพัก
	หมายเหตุ:  วันและเวลาทำการของงานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน
	วันทำการ  :   จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
	เวลาทำการ  :   08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.




