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จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย 

(Thai Medical Student’s Code of Conduct) 

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

กตัญญู กตเวที มีเหตุผล แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะ 
1.3 ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจารีตแห่งวิชาชีพ (Professionalism) ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

งามต่อสังคม 
1.4 ใฝ่รู้ เรียนรู้ รอบด้าน และประยุกต์ใช้ได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัย และให้เกิด

ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ 
1.5 มีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และอย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ละเว้นการรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบที่ท าให้

เกิดความเสื่อมเสียหรือน าไปสู่ความไม่เหมาะสมต่อความเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ องค์กรนิสิต
นักศึกษาแพทย์ สถาบันแพทย์ และต่อวิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย์ 

 

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

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

โดยตระหนักในข้อจ ากัดของตนเอง  
2.5 ปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามกาลเทศะ โดยค านึงถึงความรู้สึกและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 
 

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

ในสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้งผู้อ่ืนในสังคม 



 

 

3.2     ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ าใจ ต่อเพื่อนนิสิตนักศึกษาแพทย์และเพื่อนร่วมสหวิชาชีพด้วยกัน  
 

















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

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

23 23 22 24 24 22 25 21 23 23

วนัจันทร์ที่ 20 -วนัจันทร์ที่ 27 สงิหาคม 2561       เพ่ิม-ลดวชิาและช าระเงินค่าค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2561 (นิสติรัส 54-60)

วนัจันทร์ที่ 14 -วนัจันทร์ที่ 21  มกราคม 2562       เพ่ิม-ลดวชิา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2561 (นิสติรหัส 54-61)

ข้อมูลวนัที่ 9 พฤษภาคม 2561

การศึกษา

กลุ่ม

รวมหน่วยกิต

การศึกษา
ทั้ง 2 ภาค46

การศึกษา
ทั้ง 2 ภาค

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4

ทั้ง 2 ภาค

กลุ่ม

46 ทั้ง 2 ภาค

 เพ่ิม-ลดวชิา (นิสติรหัส 61)

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 วนัจันทร์ที่ 23 - วนัอาทิตยท์ี่ 29 กรกฎาคม 2561   ลงทะเบียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1/2561 (นิสติรหัส 54-60)

กลุ่มที่ 1

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 วนัจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - วนัอาทิตยท์ี่ 2 ธนัวาคม 2561  ลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2561 (นิสติรหัส 54-61)

************* หากเกินก าหนดนิสิตจะตอ้งเสียค่าปรบัวันละ 30 บาท************
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การศึกษา

การลงทะเบียนเรียนของนิสิตแพทย์ชัน้ปีที ่5 ประจ าปีการศึกษา 2561

กลุ่มที่ 5
กลุ่ม

รวมหน่วยกิต

ทั้ง 2 ภาค
การศึกษา

46 46

กลุ่ม กลุ่ม



รายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาชพี

ศศ 501 ศัลยศาสตร์ 2 2 (2-0-4)
SG 501 Surgery II
ศศ 511 ศัลยศาสตร์ปฏิบัตกิารทางคลินิก 2 3 (0-9-0)
SG 511 Clerkship in  Surgery II
อย 501 อายุรศาสตร์ 2 2 (2-0-4)
MD 501 Medicine II
อย 511 อายุรศาสตร์ปฎิบัตกิารทางคลินิก 2 3 (0-9-0)
MD 511 Clerkship in Medicine II
จษ 521 จักษุวิทยา 3 (1-6-2)
OP 521 Ophthalmology
สล 521 โสต  ศอ  นาสิก  ลาริงซ์วิทยา 3 (1-6-2)
OL 521 Oto-rhino-laryngology
นว 521 นิตเิวชศาสตร์ 2 2 (1-3-2)
FM 521 Forensic Medicine II
วช 501 เวชศาสตร์ชมุชน 4 1 (1-0-2)
CM 501 Community Medicine IV
วช 511 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคมภาคปฏิบัติ 2 (0-6-0)
CM 511 Fieldwork  in  Preventive  and  Social  Medicine
วญ 501 วิสัญญีวิทยาพ้ืนฐาน 2 (2-0-4)
AS 501 Fundamental Anesthestiology
วญ 511 วิสัญญีวิทยาปฏิบัตกิารทางคลินิก 2 (0-6-0)
AS 511 Clinical  Practice in Anesthesiology
ศธ 521 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์ปฏิบัตกิารทางคลินิก 3 (1-6-2)
OT 521 Orthopedic  Surgery
กม 521 กุมารเวชศาสตร์ปฏิบัตกิารทางคลินิก 2 4 (1-9-2)
PD 521 Clerkship  in  Pediatrics  II
สน 521 สูตศิาสตร์และปฏิบัตกิารทางคลินิก  5 (2-9-4)
OG 521 Clerkship  in  Obstetrics 
วศฉ  501 เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ 1 (1-0-2)
EMS 501 Emergency  Medicinc

หลักสูตรชั้นปีที ่5

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



วฟ  511 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 1 (0-3-0)

RH 511 Rehabilitation  Medicine
39 หน่วยกิต

หมวดวิชากลาง
พศก 581 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัต ิ2 1 (0-3-0)

MDG 581 Practice  Family  Medicine  II

วิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตทัง้หมด 46  หน่วยกิต

พศก 525 ประสบการณ์ทางคลินิก 1 2 (0-6)

MDG 525 Clinical Experience  Elective  Module I
พศก526 ประสบการณ์ทางคลินิก 2 4 (0-12)

MDG 526 Clinical Experience  Elective  Module II

สามารถเลือกเรียนเลือกรายวิชาใดๆ ทีเ่ปิดสอนในคณะแพทยศาสตร์ มศว

หมายเหต ุ  เลือกเรียนรายวิชา ณ สถาบันตา่งๆ นอกคณะ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดงัตอ่ไปน้ี



กลุ่ม

CM 501 MDG 581

1 สปัดาห์ 1 สปัดาห์

9-15 24-30

ก.ค.61  ก.ย.61

CM 501 MDG 581 RH511
1 สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 1 สปัดาห์
10-16 12-18 1-7 เม.ย.62
ก.ย.61 พ.ย.61

RH511 CM 501 MDG581

1 สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 1 สปัดาห์

18-24 1-7 28 ม.ค.62

มิ.ย.61 ต.ค.61 3 ก.พ.62

RH511 CM 501 MDG581

1 สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 1 สปัดาห์

20 -26 3-9 1-7 เม.ย.62

 ส.ค.61  ธ.ค.61

Elective CM 501

2 สปัดาห์ 2 สปัดาห์

9-22 25 มี.ค.62-

ก.ค.61 7 เม.ย.62

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร ์วันที่ 15 มิถุนายน 2561

วันประชุมวิชาการวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561

สอบขั้นตอนที่ 1  ครัง้ที่ 2 วันเสารท์ี่ 24 พฤศจิกายน 2561 และสอบขั้นตอนที่ 2 ครัง้ที่ 2 วันอาทติย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

สอบ National License partt II  วันอาทติย์ที่ 28 เมษายน 2562

ป ีพ.ศ.2561

ป ีพ.ศ.2562 เรยีนรายวิชาเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน (บรรยาย) วันที่ 22-23 เมษายน 2562 และวันที่ 29  เมษายน 2562-3 พฤษภาคม 2562

สอบรวบยอด (MEQ วันอาทติย์ที่ 13 มกราคม 2562  และ MCQวันอังคารที่ 17  เมษายน 2562)

 ตารางการจัดการเรยีนการสอน นิสิตแพทย์ชัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
ปฐมนิเทศ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง Convention อาคารคณะแพทยศาสตร ์มศว องครกัษ์

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ีค. 2561

28 พ.ค.61-29 ก.ค.61 30 ก.ค.61-30 ก.ย.61 1 ต.ค.61-2 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61-3 ก.พ.62 4 ก.พ.62-7 เม.ย.62

9 สปัดาห์ 9 สปัดาห์ 9 สปัดาห์ 9 สปัดาห์ 9 สปัดาห์

1

MD 501-511 CM 511 SG501-511 Elective AS501-511 -OG 521

6 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 6 สปัดาห์ 2 สปัดาห์
OT521 PD521 RH511 FM521 OP521 OL521

9 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 5 สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 3 สปัดาห์

 28 พ.ค.61-8 ก.ค. 61 16-29 30 ก.ค.61-9 ก.ย.61 10-23 1 ต.ค.61-2 ธ.ค.61 3-23 24 ธ.ค.61-27 ม.ค.62 28 ม.ค.62 4-24  25 ก.พ.62- 18 มี.ค.62-

 ก.ค.62 ก.ย.61  ธ.ค.61 3 ก.พ.62

SG501-511

 ก.พ.62 17 มี.ค.62 7 เม.ย.62

Elective AS501-511 -OG 521 PD521 OT521

2

FM521 OP521 OL521 MD 501-511 CM 511

17 มิ.ย.61 8 ก.ค.61 30 ก.ย.61

3 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 6 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 6 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 9 สปัดาห์ 5 สปัดาห์ 3 สปัดาห์

 28 พ.ค.61- 18 มิ.ย.61- 9-29 ก.ค.61 30 ก.ค.61-9 ก.ย.61 17 ก.ย.61- 1 ต.ค.61-11 พ.ย.61 19 พ.ย.61- 3 ธ.ค.61-3 ก.พ.62 4 ก.พ.62 - 11-31 ม.ีค.62
2 ธ.ค.61 10  มี.ค.62

3

OT521 PD521 FM521 OP521 OL521

3 สปัดาห์ 5 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 3 สปัดาห์

CM 511 MD501-511 SG501-511 Elective AS501-511 -OG 521

3 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 6 สปัดาห์ 6 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 9 สปัดาห์

 28 พ.ค.61- 25 มิ.ย.61-29 ก.ค.61 30 ก.ค.61 20 ส.ค.61 - 10 -30 ก.ย.61 8-21 22 ต.ค.61-2 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61-13 ม.ค.62 14-27 4 ก.พ.62-7 เม.ย.62

17 มิ.ย.61 19 ส.ค.61 9 ก.ย.61 ต.ค.61  ม.ค.62

4

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

9 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 5 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 6 สปัดาห์

CM 501

6 สปัดาห์

6 สปัดาห์ 2 สปัดาห์

28 พ.ค.61-29 ก.ค.61 30 ก.ค.61 27 ส.ค.61-30 ก.ย.61 1 -21 ต.ค.61 22 ต.ค.61- 12 พ.ย.61-2 ธ.ค.61 4 ก.พ.62-17 มี.ค.62 18 มี.ค.62

19 ส.ค.61 11 พ.ย.61  ธ.ค.61 31 มี.ค.62

10-23 24 ธ.ค.61 - 3 ก.พ.62

5

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

6 สปัดาห์ 1สปัดาห์ 9 สปัดาห์ 5 สปัดาห์

RH511 FM521 OP521 OL521 MD501-511

14 ม.ค.62-3 ก.พ.62

1 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 1 สปัดาห์

 28 พ.ค.61-8 ก.ค. 61 23-29 30 ก.ค.61-30 ก.ย.61 1-21 ต.ค.61 22 ต.ค.61-25 พ.ย.61 26 พ.ย.61 3 -23 ธ.ค.61  24 ธ.ค.61- 

3 สปัดาห์

4 ก.พ.62-17 มี.ค.62 18-24

 ก.ค.61 2 ธ.ค.61 13 ม.ค.62 มี.ค.62



ขอ้มลูวันที ่17 พ.ค.2561

1 57107010018 นางสาว กรกนก วิสาลพัธน์

2 57107010023 นาย กฤตภิูมิ ภูกิ่ตตวิรางกูร

3 57107010030 นาย คณินณัฏฐ์ สินตระกูลชยั

4 57107010038 นาย เฉลิมชนม์ สุธรรมดเิรกลาภ

5 57107010040 นางสาว ชนกนันท์ ประสงค์ส าเร็จ

6 57107010042 นางสาว ชลิดา บัวผัน

7 57107010046 นาย ชาครีย์ พจน์ฉลองศิลป์

8 57107010048 นางสาว ญาณิศา นิลพงษ์

9 57107010056 นางสาว ณัฐธิดา ญาณทศศิลป์

10 57107010058 นางสาว ณัฐนพิน วิริกุลเจริญ

11 57107010066 นาย ธนบัตร ประสานสมบัติ

12 57107010076 นาย ธนากร รอดแก้ว

13 57107010077 นางสาว ธนารีย์ วัฒนเสรี

14 57107010078 นาย ธเนศ เอกธนาพร

15 57107010079 นาย ธวัชเกียรติ ศรีสันตสิุข

16 57107010090 นางสาว นวลพรรณ รุจิเมธาภาส

17 57107010092 นางสาว นิรมล ทองบุญ

18 57107010099 นางสาว ปภาดา รักษาสุข

19 57107010102 นาย ปวรุศม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

20 57107010118 นางสาว แพรววนิต นิตยะกุล

21 57107010119 นางสาว แพรวา ตนัตสิังวรากูร

22 57107010121 นาย ภควัต วิพุธภูมิ

23 57107010127 นางสาว รตา จูหลิม

24 57107010130 นางสาว ระรินทิพย์ บุญประดษิฐ์

กลุม่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

กลุม่ 1

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



ขอ้มลูวันที ่17 พ.ค.2561

กลุม่นิสิตแพทยช์ัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

กลุม่ 1

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

25 57107010142 นาย วรินทร หาญธนสาร

26 57107010143 นาย วริศ ร่วมวิบูลย์สุข

27 57107010157 นางสาว ศศิวิมล พิทักษ์ชาตวิงศ์

28 57107010158 นางสาว ศานตฤ์ทัย จุลศักดิ์ศรีสกุล

29 57107010166 นางสาว สมถพร เอ้ือทวีพล

30 57107010168 นาย สัญชาต ธงถาวรสุวรรณ

31 57107010170 นาย สิรภพ ศรีประเสริฐ

32 57107010172 นางสาว สุชาดา ทรัพย์บ ารุง

33 57107010174 นาย สุภทัต กรรตกิุติ

34 57107010180 นางสาว อดศิา เอาพาณิช

35 57107010181 นาย อตชิาต สิริเวชพันธุ

36 57107010183 นางสาว อนุธิดา โตพิบูล

37 57107010188 นาย อมรชยั อมรรัตน์กูลกิจ

38 57107010196 นางสาว เปรมยุดา องค์รัตนผล

หญิง 21 คน

ชาย 17 คน

รวม 38 คน



1 57107010016 นางสาว กมลวรรณ จิตสันตกุิล

2 57107010027 นางสาว กุลกานต์ ชชัวาลย์

3 57107010031 นางสาว จิตรลดา ร่วมพัฒนา

4 57107010037 นาย ฉลองราช รัตนวงศาโรจน์

5 57107010045 นางสาว ชญัญา พลายพิชติ

6 57107010047 นางสาว ชตุมิณฑน์ ยิ่งจ าเริญศาสตร์

7 57107010053 นางสาว ณัฏฐณิชา กิตตวิรวุฒิ

8 57107010054 นางสาว ณัฐชฎา จงวิมาณสินธุ์

9 57107010060 นาย ณัฐวุฒิ ลิขสิทธิ์ด ารงกุล

10 57107010061 นาย ณัฐสิทธิ์ ตระการศรีสุนันท์

11 57107010062 นางสาว ณิชกานต์ ลือชานิมติจิต

12 57107010064 นาย ธนกฤต ธนะทรัพย์ชศัูกดิ์

13 57107010067 นาย ธนพณ หาญพูนวิทยา

14 57107010069 นาย ธนพัฒน์ ปราชญาพิทักษ์

15 57107010071 นาย ธนภัทร เจริญกุล

16 57107010073 นาย ธนวิน อมรสมานกุล

17 57107010074 นางสาว ธนัญญา กาญจนวงศ์วณิช

18 57107010082 นาย ธิตวิุฒิ หู

19 57107010083 นาย ธิตสิรร สุทธิพงศ์

20 57107010085 นางสาว ธีรยา ไพศาลสุขวิทยา

21 57107010105 นาย พนวัฒน์ เลิศพัฒนพงศ์

22 57107010122 นาย ภาณุรุจ แก้วพรมงคล

23 57107010123 นางสาว ภาวินี บุญยศ

24 57107010140 นางสาว วรางคณา วิวัลย์ศิริกุล

25 57107010150 นางสาว วินัดดา วรพุทธิกุล

กลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที ่5 ปีการศึกษา 2561

กลุ่ม 2

ขอ้มลูวันที ่17 พ.ค.2561

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



กลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที ่5 ปีการศึกษา 2561

กลุ่ม 2

ขอ้มลูวันที ่17 พ.ค.2561

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

26 57107010151 นางสาว วิภานันท์ สันตเิพชร

27 57107010154 นาย วิรุณ เกียรตคุิณรัตน์

28 57107010162 นางสาว ศิวพร เธียรอุไทย

29 57107010163 นางสาว ศุจินธร สารสัสดกุีล

30 57107010165 นาย สกุลวัฒน์ สพันธุวงศ์

31 57107010169 นาย สิทธิกานต์ ธรรมสิริปรีดพีร

32 57107010176 นาย สุวริทธิ์ สุวรรณโห

33 57107010179 นาย อดเิทพ ลีวัฒนานุกูล

34 57107010185 นางสาว อภิชญา หมั่นคตธิรรม

35 57107010192 นางสาว อัจฉริยา เครือตา

36 57107010193 นาย อาทร สุพรรณ

37 57107010195 นางสาว ชลกนก ชลพัฒนา

หญิง 19 คน

ชาย 18 คน

รวม 37 คน



1 57107010015 นางสาว กชภรรณ นีลพัธน์

2 57107010019 นาย กริษณุ แซ่เตยีว

3 57107010028 นางสาว กุสุมา เคียงสูงเนิน

4 57107010029 นาย เขตตว์สันต์ อรุณพงษ์

5 57107010032 นางสาว จินตภัทร์ คูวิจิตรสุวรรณ

6 57107010049 นางสาว ฐิตาพร แซ่ซ้ือ

7 57107010050 นาย ณภัทร อรรถจารุสิทธิ์

8 57107010052 นางสาว ณริสรา ไชยช านิ

9 57107010070 นางสาว ธนภรณ์ ธารแสงประดษิฐ์

10 57107010072 นาย ธนภัทร ธรรมวงศ์วัฒน์

11 57107010093 นางสาว บุณยานุช จงราเชนทร์

12 57107010095 นาย ปฏิภาณ ศรีศิริรัตน์

13 57107010096 นาย ปณิธิ ไทยปรีชา

14 57107010098 นาย ปพน สภาวสุ

15 57107010100 นางสาว ประภาพร พ้ืนพรหม

16 57107010101 นาย ปรัชญา ศรีศรัทธา

17 57107010103 นาย ปิยังกูร จันตระ

18 57107010104 นางสาว พชรภา เชี่ยวพานิชย์

19 57107010106 นางสาว พนิดา ทองสุรเดช

20 57107010107 นางสาว พรนภัส โกนธีรากูล

21 57107010111 นาย พิชญ์พงษ์ กิติ์ตนิิยม

22 57107010114 นาย พิชญุตม์ ตั้งยืนยง

23 57107010133 นางสาว รัตตยิากร เลิศดี

24 57107010136 นางสาว วชริาพร พินิจธนสาร

25 57107010139 นางสาว วนัชพร พุทธกูล

กลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที ่5 ปีการศึกษา 2561

กลุ่ม 3

ขอ้มลูวันที ่17 พ.ค 2561

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



กลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที ่5 ปีการศึกษา 2561

กลุ่ม 3

ขอ้มลูวันที ่17 พ.ค 2561

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

26 57107010141 นางสาว วราลี บุญยะลีพรรณ

27 57107010147 นางสาว วัณย์วรยา ลี่สันธิตกุิล

28 57107010149 นาย วิชนัน ศิริพงศ์เดชา

29 57107010152 นางสาว วิภาวี เวชวงศ์วาน

30 57107010155 นาย ศรัณย์ ยุทธนาวิวัฒน์

31 57107010161 นาย ศิรวิทย์ วิโรจน์สกุลชยั

32 57107010164 นาย สกลรัฐ ลาภานิกร

33 57107010177 นางสาว องอร ลิ่มทองนพคุณ

34 57107010184 นางสาว อภันตรี จิระประดษิฐา

35 57107010194 นาย ไกรวิชญ์ เชญิขวัญศรี

36 57107010197 นางสาว ภิรมณ ชยัรัตนาวรรณ

หญิง 20 คน

ชาย 16 คน

รวม 36 คน



1 52107010095 นางสาว วรางคณา หมั่นผจง

2 57107010020 นาย กฤชบดนิทร์ ประสานกุลกิจ

3 57107010021 นาย กฤดพัิฒ พบลาภ

4 57107010022 นางสาว กฤตพร พฤกษฤดี

5 57107010026 นางสาว กิรณา พ่ึงทวี

6 57107010035 นาย จิรายุ ฉมิวิไลทรัพย์

7 57107010039 นางสาว ชญานิศ กฤษณยรรยง

8 57107010041 นางสาว ชลวิภา จิวรวัฒนกุล

9 57107010043 นาย ชวัลวัฒน์ จินดามพร

10 57107010055 นางสาว ณัฐณิชา เลิศนิมติธรรม

11 57107010063 นาย ถามพ์ร ว่องไวทยกรกุล

12 57107010065 นาย ธนทัต ธนะสมบูรณ์

13 57107010084 นาย ธีรภัทร คงรัตนประเสริฐ

14 57107010094 นาย ปฏิภาณ วินิยม

15 57107010108 นางสาว พลอยชนก ชลคีรี

16 57107010109 นางสาว พัชรอร เพชรแก้วกุล

17 57107010112 นางสาว พิชญา ธีราโมกข์

18 57107010116 นางสาว พิมพ์ทิพย์ นิลสิทธิ์สถาพร

19 57107010117 นาย พีรณัฏฐ์ จันทรางกูร

20 57107010120 นางสาว ภคพร เวฬตุนัติ

21 57107010124 นางสาว ภาวินีย์ หาญวิวัฒนกิจ

22 57107010126 นาย มนัสชยั กุลพรศิริกุล

23 57107010129 นางสาว รวิพร อันชนะกรกิจ

24 57107010132 นาย รัญชน์ วานิชนุเคราะห์

25 57107010135 นางสาว ล้วนเลิศ จึงเจริญสุขยิ่ง

กลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที ่5 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มที ่4

ขอ้มลูวันที ่17 พ.ค.2561

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



กลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที ่5 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มที ่4

ขอ้มลูวันที ่17 พ.ค.2561

ที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

26 57107010137 นาย  วทันย์ เกรียงวิทยากุล

27 57107010138 นางสาว วนัชพร ตยีะสุขเศรษฐ์

28 57107010144 นาย วัชพล เจริญสว่าง

29 57107010145 นาย วัชรพงศ์ จาตรุงค์สกุล

30 57107010156 นางสาว ศวิตา กัตยิสุวรรณ

31 57107010159 นางสาว ศิรนันท์ วลัญชอ์ารยะ

32 57107010173 นาย สุนิธิ เตม็ผลทรัพย์

33 57107010175 นางสาว สุวภรณ์ ถินสถิตย์

34 57107010178 นางสาว อจิรภาส์ บุษราค า

35 57107010182 นางสาว อตญิา เฟ่ืองสุวรรณ

36 57107010186 นางสาว อภิญญา ธรรมมงคลชยั

หญิง 21 คน

ชาย 15 คน

รวม 36 คน



1 57107010001 นาย กฤตนนท์ วัธนเวคิน

2 57107010002 นางสาว ชญัญา กลั่นวารินทร์

3 57107010003 นางสาว ณัชชา วัฒนโภคาสิน

4 57107010004 นางสาว ณัฐธิดา บุญเสริมวิชา

5 57107010005 นาย ณัฐภัทร หอมยิ่ง

6 57107010006 นางสาว ปรางค์ปรา ศรีสวัสดิ์

7 57107010007 นาย พบธรรม หล่อทองคํา

8 57107010010 นางสาว ศิรดา หงษ์กาญจนพงษ์

9 57107010011 นางสาว สมติา เนตลิัดดานนท์

10 57107010012 นางสาว อรสา สุขมาก

11 57107010013 นาย พลวิทย์ เจริญพงศ์

12 57107010014 นาย ภูมนิทร์ โชตวิัฒนดลิก

13 57107010017 นางสาว กรกช สอนดี

14 57107010033 นาย จิรชา จิตตปราณีรัชต์

15 57107010034 นาย จิรภัทร ดา่นประดษิฐ์

16 57107010044 นาย ชวิศศิลป์ ปิน่ชมุพลแสง

17 57107010051 นาย ณภัทร อักษรพรหม

18 57107010068 นางสาว ธนพร เอ่ียมบรรณพงษ์

19 57107010075 นางสาว ธนัญญา โสมสูงเนิน

20 57107010080 นางสาว ธัญชนก เลิศศรีบัณฑิต

21 57107010081 นางสาว ธัญมน พู่มณเฑียรชยั

22 57107010086 นาย ธีรวุฒิ อังควรพานิช

23 57107010088 นางสาว นภัสสร เทวารัณย์

24 57107010089 นาย นวภัทร บุญทัน

25 57107010091 นางสาว นันทนัช ไพศาลทรัพย์ผล

กลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที ่5 ปีการศึกษา 2561

กลุ่ม 5

ขอ้มลูวันที ่17 พ.ค.2561

ที่ รหัสประจําตวั ชื่อ-สกุล หมายเหตุ



กลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที ่5 ปีการศึกษา 2561

กลุ่ม 5

ขอ้มลูวันที ่17 พ.ค.2561

ที่ รหัสประจําตวั ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

26 57107010110 นางสาว พัชราภรณ์ ดว้งดี

27 57107010115 นางสาว พิมพ์ชนก เรืองจินดา

28 57107010128 นางสาว รมดิา พงษ์ประภาพันธ์

29 57107010146 นางสาว วัชราภรณ์ วสุวัฏฏกุล

30 57107010153 นาย วิรวิศน์ ลี้สุทธิพรชยั

31 57107010160 นาย ศิรวิทย์ นามกันยา

32 57107010167 นางสาว สวรินทร์ นาถนาคินทร์

33 57107010171 นาย สิริสวัสดิ์ ปลื้มวรสวัสดิ์

34 57107010187 นางสาว อภิญญา ประทุมทอง

35 57107010189 นางสาว อรอรีย์ สโรชนันท์จีน

36 57107010191 นาย อัครวินท์ ฉ.โรจน์ประเสริฐ

37 57107010198 นาย อุบลรักษ์ อ้ึงสวัสดิ์

หญิง 21 คน

ชาย 16 คน

รวม 37 คน



28 พ.ค.-8 ก.ค. 61 30 ก.ค.-9 ก.ย. 61 1 ต.ค.-2 ธ.ค.61 3-23 ธ.ค. 61 24 ธ.ค.-27 ม.ค.61 28 ม.ค.-3 ก.พ.62 25 ก.พ.-7 เม.ย.62

อายุรศาสตร ์(6 สัปดาห)์ ศัลยศาสตร ์(6 สัปดาห)์ สูติศาสตร ์(5 สัปดาห)์ ออรโ์ธปิดิกส์ (3 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร ์(5 สัปดาห)์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู (1 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์

1 57107010018 นางสาว กรกนก วิสาลพัธน์ ชลประทาน ชลประทาน
2 57107010023 นาย กฤติภูมิ ภู่กิตติวรางกูร ชลประทาน ชลประทาน
3 57107010030 นาย คณินณัฏฐ์ สินตระกูลชัย ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
4 57107010038 นาย เฉลิมชนม์ สุธรรมดิเรกลาภ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
5 57107010040 นางสาว ชนกนันท์ ประสงค์ส าเร็จ ชลประทาน ชลประทาน
6 57107010042 นางสาว ชลิดา บัวผัน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
7 57107010046 นาย ชาครีย์ พจน์ฉลองศิลป์ ชลประทาน ชลประทาน
8 57107010048 นางสาว ญาณิศา นิลพงษ์ ชลประทาน ชลประทาน
9 57107010056 นางสาว ณัฐธิดา ญาณทศศิลป์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
10 57107010058 นางสาว ณัฐนพิน วิริกุลเจริญ ชลประทาน ชลประทาน
11 57107010066 นาย ธนบัตร ประสานสมบัติ ชลประทาน ชลประทาน
12 57107010076 นาย ธนากร รอดแก้ว ชลประทาน ชลประทาน
13 57107010077 นางสาว ธนารีย์ วัฒนเสรี ชลประทาน ชลประทาน
14 57107010078 นาย ธเนศ เอกธนาพร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
15 57107010079 นาย ธวัชเกียรติ ศรีสันติสุข ชลประทาน ชลประทาน
16 57107010090 นางสาว นวลพรรณ รุจิเมธาภาส ชลประทาน ชลประทาน
17 57107010092 นางสาว นิรมล ทองบุญ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
18 57107010099 นางสาว ปภาดา รักษาสุข ชลประทาน ชลประทาน
19 57107010102 นาย ปวรุศม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ชลประทาน ชลประทาน
20 57107010118 นางสาว แพรววนิต นิตยะกุล ชลประทาน ชลประทาน
21 57107010119 นางสาว แพรวา ตันติสังวรากูร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
22 57107010121 นาย ภควัต วิพุธภูมิ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
23 57107010127 นางสาว รตา จูหลิม ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
24 57107010130 นางสาว ระรินทพิย์ บุญประดิษฐ์ ชลประทาน ชลประทาน

กลุม่นิสิตแพทยช้ั์นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

กลุม่ 1

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล



28 พ.ค.-8 ก.ค. 61 30 ก.ค.-9 ก.ย. 61 1 ต.ค.-2 ธ.ค.61 3-23 ธ.ค. 61 24 ธ.ค.-27 ม.ค.61 28 ม.ค.-3 ก.พ.62 25 ก.พ.-7 เม.ย.62

อายุรศาสตร ์(6 สัปดาห)์ ศัลยศาสตร ์(6 สัปดาห)์ สูติศาสตร ์(5 สัปดาห)์ ออรโ์ธปิดิกส์ (3 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร ์(5 สัปดาห)์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู (1 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์

กลุม่นิสิตแพทยช้ั์นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

กลุม่ 1

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล

25 57107010142 นาย วรินทร หาญธนสาร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
26 57107010143 นาย วริศ ร่วมวิบูลย์สุข ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
27 57107010157 นางสาว ศศิวิมล พิทกัษ์ชาติวงศ์ ชลประทาน ชลประทาน
28 57107010158 นางสาว ศานต์ฤทยั จุลศักด์ิศรีสกุล ชลประทาน ชลประทาน
29 57107010166 นางสาว สมถพร เอ้ือทวีพล ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
30 57107010168 นาย สัญชาต ธงถาวรสุวรรณ ชลประทาน ชลประทาน
31 57107010170 นาย สิรภพ ศรีประเสริฐ ชลประทาน ชลประทาน
32 57107010172 นางสาว สุชาดา ทรัพย์บ ารุง ชลประทาน ชลประทาน
33 57107010174 นาย สุภทตั กรรตุกิติ ชลประทาน ชลประทาน
34 57107010180 นางสาว อดิศา เอาพาณิช ชลประทาน ชลประทาน
35 57107010181 นาย อติชาต สิริเวชพันธุ ชลประทาน ชลประทาน

36 57107010183 นางสาว อนุธิดา โตพิบูล ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

37 57107010188 นาย อมรชัย อมรรัตน์กูลกิจ ชลประทาน ชลประทาน

38 57107010196 นางสาว เปรมยุดา องค์รัตนผล ชลประทาน ชลประทาน

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสต์-นรีเวชวิทยาและภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดร่วมกัน การไปเรียนที่สูติศาสตร์ ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภาควิชาจะแจ้งใหท้ราบอีกครัง้หน่ึง



18 ม.ิย. -29 ก.ค.61 30 ก.ค.-9 ก.ย. 61 1 ต.ค. -11 พ.ย. 61 3 ธ.ค.61-3 ก.พ.62 4 ก.พ.-10 ม.ีค.62 11-31 ม.ีค.62 1-7 เม.ย.62

จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายุรศาสตร ์(6 สัปดาห)์ ศัลยศาสตร ์(6 สัปดาห)์ สูติศาสตร ์(5 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร ์(5 สัปดาห)์ ออรโ์ธปิดิกส์ (3 สัปดาห)์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู (1 สัปดาห)์

1 57107010016 นางสาว กมลวรรณ จิตสันติกุล ชลประทาน ชลประทาน

2 57107010027 นางสาว กุลกานต์ ชัชวาลย์ ชลประทาน ชลประทาน

3 57107010031 นางสาว จิตรลดา ร่วมพัฒนา ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

4 57107010037 นาย ฉลองราช รัตนวงศาโรจน์ ชลประทาน ชลประทาน

5 57107010045 นางสาว ชัญญา พลายพิชิต ชลประทาน ชลประทาน

6 57107010047 นางสาว ชุติมณฑน์ ยิง่จ าเริญศาสตร์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

7 57107010053 นางสาว ณัฏฐณิชา กิตติวรวุฒิ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

8 57107010054 นางสาว ณัฐชฎา จงวิมาณสินธุ์ ชลประทาน ชลประทาน

9 57107010060 นาย ณัฐวุฒิ ลิขสิทธิด์ ารงกุล ชลประทาน ชลประทาน

10 57107010061 นาย ณัฐสิทธิ์ ตระการศรีสุนันท์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน
11 57107010062 นางสาว ณิชกานต์ ลือชานิมิตจิต ชลประทาน ชลประทาน

12 57107010064 นาย ธนกฤต ธนะทรัพย์ชูศักด์ิ ชลประทาน ชลประทาน

13 57107010067 นาย ธนพณ หาญพูนวิทยา ชลประทาน ชลประทาน

14 57107010069 นาย ธนพัฒน์ ปราชญาพิทกัษ์ ชลประทาน ชลประทาน

15 57107010071 นาย ธนภัทร เจริญกุล ชลประทาน ชลประทาน

16 57107010073 นาย ธนวิน อมรสมานกุล ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

17 57107010074 นางสาว ธนัญญา กาญจนวงศ์วณิช ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

18 57107010082 นาย ธิติวุฒิ หู ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

19 57107010083 นาย ธิติสรร สุทธิพงศ์ ชลประทาน ชลประทาน

20 57107010085 นางสาว ธีรยา ไพศาลสุขวิทยา ชลประทาน ชลประทาน

21 57107010105 นาย พนวัฒน์ เลิศพัฒนพงศ์ ชลประทาน ชลประทาน

กลุม่นิสิตแพทยช้ั์นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

กลุม่ 2

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล



18 ม.ิย. -29 ก.ค.61 30 ก.ค.-9 ก.ย. 61 1 ต.ค. -11 พ.ย. 61 3 ธ.ค.61-3 ก.พ.62 4 ก.พ.-10 ม.ีค.62 11-31 ม.ีค.62 1-7 เม.ย.62

จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายุรศาสตร ์(6 สัปดาห)์ ศัลยศาสตร ์(6 สัปดาห)์ สูติศาสตร ์(5 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร ์(5 สัปดาห)์ ออรโ์ธปิดิกส์ (3 สัปดาห)์ เวชศาสตรฟ้ื์นฟู (1 สัปดาห)์

กลุม่นิสิตแพทยช้ั์นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

กลุม่ 2

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล

22 57107010122 นาย ภาณุรุจ แก้วพรมงคล ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

23 57107010123 นางสาว ภาวินี บุญยศ ชลประทาน ชลประทาน

24 57107010140 นางสาว วรางคณา วิวัลย์ศิริกุล ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

25 57107010150 นางสาว วินัดดา วรพุทธิกุล ชลประทาน ชลประทาน

26 57107010151 นางสาว วิภานันท์ สันติเพชร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

27 57107010154 นาย วิรุณ เกียรติคุณรัตน์ ชลประทาน ชลประทาน

28 57107010162 นางสาว ศิวพร เธียรอุไทย ชลประทาน ชลประทาน

29 57107010163 นางสาว ศุจินธร สารสัสดีกุล ชลประทาน ชลประทาน

30 57107010165 นาย สกุลวัฒน์ สพันธุวงศ์ ชลประทาน ชลประทาน

31 57107010169 นาย สิทธิกานต์ ธรรมสิริปรีดีพร ชลประทาน ชลประทาน

32 57107010176 นาย สุวริทธิ์ สุวรรณโห ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

33 57107010179 นาย อดิเทพ ลีวัฒนานุกูล ชลประทาน ชลประทาน

34 57107010185 นางสาว อภิชญา หมั่นคติธรรม ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

35 57107010192 นางสาว อัจฉริยา เครือตา ชลประทาน ชลประทาน

36 57107010193 นาย อาทร สุพรรณ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

37 57107010195 นางสาว ชลกนก ชลพัฒนา ชลประทาน ชลประทาน

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสต์-นรีเวชวิทยาและภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดร่วมกัน การไปเรียนที่สูติศาสตร์ ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภาควิชาจะแจ้งใหท้ราบอีกครัง้หน่ึง



28 พ.ค.-17 ม.ิย.61 18 ม.ิย.-24 ม.ิย.61 25 มิ.ย.-29 ก.ค.61 20 ส.ค.-30 ก.ย. 61 22 ต.ค. -2 ธ.ค. 61 3 ธ.ค.61-13 ม.ค.62 4 ก.พ.-7 เม.ย.62

ออร์โธปิดิกส์ (3 สัปดาห)์ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์)

1 57107010015 นางสาว กชภรรณ นีลพัธน์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

2 57107010019 นาย กริษณุ แซ่เตียว ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

3 57107010028 นางสาว กุสุมา เคียงสูงเนิน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

4 57107010029 นาย เขตต์วสันต์ อรุณพงษ์ ชลประทาน ชลประทาน

5 57107010032 นางสาว จินตภัทร์ คูวิจิตรสุวรรณ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

6 57107010049 นางสาว ฐิตาพร แซ่ซ้ือ ชลประทาน ชลประทาน

7 57107010050 นาย ณภัทร อรรถจารุสิทธิ์ ชลประทาน ชลประทาน

8 57107010052 นางสาว ณริสรา ไชยช านิ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

9 57107010070 นางสาว ธนภรณ์ ธารแสงประดิษฐ์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

10 57107010072 นาย ธนภัทร ธรรมวงศ์วัฒน์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

11 57107010093 นางสาว บุณยานุช จงราเชนทร์ ชลประทาน ชลประทาน

12 57107010095 นาย ปฏิภาณ ศรีศิริรัตน์ ชลประทาน ชลประทาน

13 57107010096 นาย ปณิธิ ไทยปรีชา ชลประทาน ชลประทาน

14 57107010098 นาย ปพน สภาวสุ ชลประทาน ชลประทาน

15 57107010100 นางสาว ประภาพร พ้ืนพรหม ชลประทาน ชลประทาน

16 57107010101 นาย ปรัชญา ศรีศรัทธา ชลประทาน ชลประทาน

17 57107010103 นาย ปิยังกูร จันตระ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

18 57107010104 นางสาว พชรภา เช่ียวพานิชย์ ชลประทาน ชลประทาน

19 57107010106 นางสาว พนิดา ทองสุรเดช ชลประทาน ชลประทาน

20 57107010107 นางสาว พรนภัส โกนธีรากูล ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

21 57107010111 นาย พิชญ์พงษ์ กิต์ิตินิยม ชลประทาน ชลประทาน

กลุ่มนิสิตแพทย์ช้ันปีที ่5 ปีการศึกษา 2561

กลุ่ม 3

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล



28 พ.ค.-17 ม.ิย.61 18 ม.ิย.-24 ม.ิย.61 25 มิ.ย.-29 ก.ค.61 20 ส.ค.-30 ก.ย. 61 22 ต.ค. -2 ธ.ค. 61 3 ธ.ค.61-13 ม.ค.62 4 ก.พ.-7 เม.ย.62

ออร์โธปิดิกส์ (3 สัปดาห)์ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์)

กลุ่มนิสิตแพทย์ช้ันปีที ่5 ปีการศึกษา 2561

กลุ่ม 3

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล

22 57107010114 นาย พิชญุตม์ ต้ังยืนยง ชลประทาน ชลประทาน

23 57107010133 นางสาว รัตติยากร เลิศดี ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

24 57107010136 นางสาว วชิราพร พินิจธนสาร ชลประทาน ชลประทาน

25 57107010139 นางสาว วนัชพร พุทธกูล ชลประทาน ชลประทาน

26 57107010141 นางสาว วราลี บุญยะลีพรรณ ชลประทาน ชลประทาน

27 57107010147 นางสาว วัณย์วรยา ลี่สันธิติกุล ชลประทาน ชลประทาน

28 57107010149 นาย วิชนัน ศิริพงศ์เดชา ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

29 57107010152 นางสาว วิภาวี เวชวงศ์วาน ชลประทาน ชลประทาน

30 57107010155 นาย ศรัณย์ ยุทธนาวิวัฒน์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

31 57107010161 นาย ศิรวิทย์ วิโรจน์สกุลชัย ชลประทาน ชลประทาน

32 57107010164 นาย สกลรัฐ ลาภานิกร ชลประทาน ชลประทาน

33 57107010177 นางสาว องอร ลิ่มทองนพคุณ ชลประทาน ชลประทาน

34 57107010184 นางสาว อภันตรี จิระประดิษฐา ชลประทาน ชลประทาน

35 57107010194 นาย ไกรวิชญ์ เชิญขวัญศรี ชลประทาน ชลประทาน

36 57107010197 นางสาว ภิรมณ ชัยรัตนาวรรณ ชลประทาน ชลประทาน

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสต์-นรีเวชวิทยาและภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดร่วมกัน การไปเรียนที่สูติศาสตร์ ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภาควิชาจะแจ้งใหท้ราบอีกครัง้หน่ึง



28 พ.ค.-29 ก.ค.61 30 ก.ค.-19 ส.ค.61 20-26 ส.ค.61 27 ส.ค.-30 ก.ย.61 22 ต.ค.-2 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61-3 ก.พ. 62 4 ก.พ. -17 ม.ีค.62

สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) ออร์โธปิดิกส์ (3 สัปดาห)์ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์)

1 52107010095 นางสาว วรางคณา หมั่นผจง ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

2 57107010020 นาย กฤชบดินทร์ ประสานกุลกิจ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

3 57107010021 นาย กฤดิพัฒ พบลาภ ชลประทาน ชลประทาน

4 57107010022 นางสาว กฤตพร พฤกษฤดี ชลประทาน ชลประทาน

5 57107010026 นางสาว กิรณา พ่ึงทวี ชลประทาน ชลประทาน

6 57107010035 นาย จิรายุ ฉิมวิไลทรัพย์ ชลประทาน ชลประทาน

7 57107010039 นางสาว ชญานิศ กฤษณยรรยง ชลประทาน ชลประทาน

8 57107010041 นางสาว ชลวิภา จิวรวัฒนกุล ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

9 57107010043 นาย ชวัลวัฒน์ จินดามพร ชลประทาน ชลประทาน

10 57107010055 นางสาว ณัฐณิชา เลิศนิมิตธรรม ชลประทาน ชลประทาน

11 57107010063 นาย ถาม์พร ว่องไวทยกรกุล ชลประทาน ชลประทาน

12 57107010065 นาย ธนทตั ธนะสมบูรณ์ ชลประทาน ชลประทาน

13 57107010084 นาย ธีรภัทร คงรัตนประเสริฐ ชลประทาน ชลประทาน

14 57107010094 นาย ปฏิภาณ วินิยม ชลประทาน ชลประทาน

15 57107010108 นางสาว พลอยชนก ชลคีรี ชลประทาน ชลประทาน

16 57107010109 นางสาว พัชรอร เพชรแก้วกุล ชลประทาน ชลประทาน

17 57107010112 นางสาว พิชญา ธีราโมกข์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

18 57107010116 นางสาว พิมพ์ทพิย์ นิลสิทธิส์ถาพร ชลประทาน ชลประทาน

19 57107010117 นาย พีรณัฏฐ์ จันทรางกูร ชลประทาน ชลประทาน

20 57107010120 นางสาว ภคพร เวฬตัุนติ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

21 57107010124 นางสาว ภาวินีย์ หาญวิวัฒนกิจ ชลประทาน ชลประทาน

กลุม่นิสิตแพทยช้ั์นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

กลุม่ 4

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล



28 พ.ค.-29 ก.ค.61 30 ก.ค.-19 ส.ค.61 20-26 ส.ค.61 27 ส.ค.-30 ก.ย.61 22 ต.ค.-2 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61-3 ก.พ. 62 4 ก.พ. -17 ม.ีค.62

สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) ออร์โธปิดิกส์ (3 สัปดาห)์ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์) ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์)

กลุม่นิสิตแพทยช้ั์นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

กลุม่ 4

ที่ รหสัประจ าตัว ช่ือ-สกุล

22 57107010126 นาย มนัสชัย กุลพรศิริกุล ชลประทาน ชลประทาน

23 57107010129 นางสาว รวิพร อันชนะกรกิจ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

24 57107010132 นาย รัญชน์ วานิชนุเคราะห์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

25 57107010135 นางสาว ล้วนเลิศ จึงเจริญสุขยิง่ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

26 57107010137 นาย  วทนัย์ เกรียงวิทยากุล ชลประทาน ชลประทาน

27 57107010138 นางสาว วนัชพร ตียะสุขเศรษฐ์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

28 57107010144 นาย วัชพล เจริญสว่าง ชลประทาน ชลประทาน

29 57107010145 นาย วัชรพงศ์ จาตุรงค์สกุล ชลประทาน ชลประทาน

30 57107010156 นางสาว ศวิตา กัติยสุวรรณ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

31 57107010159 นางสาว ศิรนันท์ วลัญช์อารยะ ชลประทาน ชลประทาน

32 57107010173 นาย สุนิธิ เต็มผลทรัพย์ ชลประทาน ชลประทาน

33 57107010175 นางสาว สุวภรณ์ ถินสถิตย์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

34 57107010178 นางสาว อจิรภาส์ บุษราค า ชลประทาน ชลประทาน

35 57107010182 นางสาว อติญา เฟ่ืองสุวรรณ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

36 57107010186 นางสาว อภิญญา ธรรมมงคลชัย ชลประทาน ชลประทาน

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสต์-นรีเวชวิทยาและภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดร่วมกัน การไปเรียนที่สูติศาสตร์ ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภาควิชาจะแจ้งใหท้ราบอีกครัง้หน่ึง



28 พ.ค.-8 ก.ค.61 30 ก.ค.-30 ก.ย.61 1-21 ต.ค. 61 22 ต.ค.-25 พ.ย.61 26 พ.ย.-2 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61-3 ก.พ.62 6 ก.พ.-19 ม.ีค.60

ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) ออร์โธปิดิกส์ (3 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์)

1 57107010001 นาย กฤตนนท์ วัธนเวคิน ชลประทาน ชลประทาน

2 57107010002 นางสาว ชัญญา กลั่นวารินทร์ ชลประทาน ชลประทาน

3 57107010003 นางสาว ณัชชา วัฒนโภคาสิน ชลประทาน ชลประทาน

4 57107010004 นางสาว ณัฐธิดา บุญเสริมวิชา ชลประทาน ชลประทาน

5 57107010005 นาย ณัฐภัทร หอมยิง่ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

6 57107010006 นางสาว ปรางค์ปรา ศรีสวัสด์ิ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

7 57107010007 นาย พบธรรม หล่อทองคํา ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

8 57107010010 นางสาว ศิรดา หงษ์กาญจนพงษ์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

9 57107010011 นางสาว สมิตา เนติลัดดานนท์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

10 57107010012 นางสาว อรสา สุขมาก ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

11 57107010013 นาย พลวิทย์ เจริญพงศ์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

12 57107010014 นาย ภูมินทร์ โชติวัฒนดิลก ชลประทาน ชลประทาน

13 57107010017 นางสาว กรกช สอนดี ชลประทาน ชลประทาน

14 57107010033 นาย จิรชา จิตตปราณีรัชต์ ชลประทาน ชลประทาน

15 57107010034 นาย จิรภัทร ด่านประดิษฐ์ ชลประทาน ชลประทาน

16 57107010044 นาย ชวิศศิลป์ ป่ินชุมพลแสง ชลประทาน ชลประทาน

17 57107010051 นาย ณภัทร อักษรพรหม ชลประทาน ชลประทาน

18 57107010068 นางสาว ธนพร เอ่ียมบรรณพงษ์ ชลประทาน ชลประทาน

19 57107010075 นางสาว ธนัญญา โสมสูงเนิน ชลประทาน ชลประทาน

20 57107010080 นางสาว ธัญชนก เลิศศรีบัณฑิต ชลประทาน ชลประทาน

21 57107010081 นางสาว ธัญมน พู่มณเฑียรชัย ชลประทาน ชลประทาน

กลุม่นิสิตแพทยช้ั์นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

กลุม่ 5

ที่ รหสัประจําตัว ช่ือ-สกุล



28 พ.ค.-8 ก.ค.61 30 ก.ค.-30 ก.ย.61 1-21 ต.ค. 61 22 ต.ค.-25 พ.ย.61 26 พ.ย.-2 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61-3 ก.พ.62 6 ก.พ.-19 ม.ีค.60

ศัลยศาสตร์ (6 สปัดาห์) สติูศาสตร์ (5 สปัดาห์) ออร์โธปิดิกส์ (3 สัปดาห)์ กุมารเวชศาสตร์ (5 สัปดาห)์ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู (1 สัปดาห)์ จักษุ-โสต (6 สัปดาห)์ อายรุศาสตร์ (6 สปัดาห์)

กลุม่นิสิตแพทยช้ั์นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

กลุม่ 5

ที่ รหสัประจําตัว ช่ือ-สกุล

22 57107010086 นาย ธีรวุฒิ อังควรพานิช ชลประทาน ชลประทาน

23 57107010088 นางสาว นภัสสร เทวารัณย์ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

24 57107010089 นาย นวภัทร บุญทนั ชลประทาน ชลประทาน

25 57107010091 นางสาว นันทนัช ไพศาลทรัพย์ผล ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

26 57107010110 นางสาว พัชราภรณ์ ด้วงดี ชลประทาน

27 57107010115 นางสาว พิมพ์ชนก เรืองจินดา ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

28 57107010128 นางสาว รมิดา พงษ์ประภาพันธ์ ชลประทาน ชลประทาน

29 57107010146 นางสาว วัชราภรณ์ วสุวัฏฏกุล ชลประทาน ชลประทาน

30 57107010153 นาย วิรวิศน์ ลี้สุทธิพรชัย ชลประทาน ชลประทาน

31 57107010160 นาย ศิรวิทย์ นามกันยา ชลประทาน ชลประทาน

32 57107010167 นางสาว สวรินทร์ นาถนาคินทร์ ชลประทาน ชลประทาน

33 57107010171 นาย สิริสวัสด์ิ ปลื้มวรสวัสด์ิ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

34 57107010187 นางสาว อภิญญา ประทมุทอง ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

35 57107010189 นางสาว อรอรีย์ สโรชนันทจ์ีน ชลประทาน ชลประทาน

36 57107010191 นาย อัครวินท์ ฉ.โรจน์ประเสริฐ ชลประทาน ชลประทาน

37 57107010198 นาย อุบลรักษ์ อ้ึงสวัสด์ิ ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน

หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสต์-นรีเวชวิทยาและภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดร่วมกัน การไปเรียนที่สูติศาสตร์ ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ภาควิชาจะแจ้งใหท้ราบอีกครัง้หน่ึง



 

 

ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาระบบใหม่ 
     

ตามที่ได้มีการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระบบใหม่ โดยจัดให้มีครูประจ าชั้น และในภาควิชา          
จะมีอาจารย์ประจ ารายวิชาเป็นผู้ดูแลดังนี้  
 

 

ชั้นปีที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

หมายเหตุ 
 

 

ชั้นปีที่ 4 
 

อาจารย์ นายแพทย์พนิต  ทักขิญเสถียร 
 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
 

  

อาจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย ตุลวรรธนะ 
 

ผู้ช่วยอาจารย์ประจ าชั้น 
ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
 

  

อาจารย์ แพทย์หญิงศิริวรรณ ปาละวิสุทธิ์ 
 

สาขาวิชาอายุรศาสตร์  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
 

 

ชั้นปีที่ 5 
 

อาจารย์ นายแพทย์ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ 
 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
 

 อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย แผลงศร ผู้ช่วยอาจารย์ประจ าชั้น 
 ภาควิชานิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
 

  

อาจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา วุฒิประสิทธิผล  
 

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
 

 

ชั้นปีที่ 6 
 

อาจารย์ นายแพทย์อมรินทร์ นาควิเชียร 
 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
 

  

อาจารย์ นายแพทย์ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร 
 

ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
 

  

อาจารย ์แพทย์หญิงหทัยภัทร สุภธีระพงษ์ 
 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
 

 



แนวทางการเขียนรายงานหลังจากการฝึกประสบการณ์ (Elective) 

คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษากับสถาบันอ่ืนในระดับภูมิภาคและ

นานาชาติ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต ให้นิสิตมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา มีพ้ืนฐานเหมาะสมที่สามารถจะศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ทางการแพทย์ และมี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ของภาคสุขภาพต่างๆ โดยหลักสูตรได้ก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณลักษณะพึงประสงคด์ังนี้ 

1. มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและตรงต่อเวลา 

2. มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

3. มีความรู้ ความสามารถทางการแพทย์ วางแผนการตรวจวินิจฉัย ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย และสร้างเสริม

สุขภาพ 

4. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 

6. มีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ระบบบริการสาธารณสุข 

ดังนั้นนิสิตที่มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์เพ่ิมเติม ควรบันทึกรายงานการฝึกประสบการณ์ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือเก็บสะสมเป็นผลงานของตัวนิสิตและเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต โดยมี

แนวทางการเขียนรายงานซึ่งประกอบไปด้วย 

1. ข้อมูลพื้นฐานนิสิต ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสนิสิต ชั้นปีที่นิสิตศึกษาอยู่ ช่วงระยะเวลาที่ฝึกประสบการณ์ 

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 

 

***** นิสิตแพทย์กรณุาส่งรายงานหลังจากการฝกึประสบการณ์ (Elective) ภายใน 1 สัปดาห์ **** 



แนวทางการแจ้งความประสงค์ขอใช้รถยนตข์องคณะแพทยศาสตร ์

ขั้นตอนการแจ้งความจ านงขอใช้รถคณะแพทยศาสตร์ ส าหรับการเดินทางเปลี่ยนกลุ่มไปเรียนที่       

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน   ขอให้นิสิตแพทย์ปฏิบัติแจ้งความจ านงดังนี้ 

1. ส าหรับนิสิตแพทย์ที่ต้องเปลี่ยนกลุ่มเรียนระหว่างกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์เดินทางไป

เรียนที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน หากต้องการขอใช้รถยนต์คณะแพทยศาสตร์   

1.1 ขอให้แจ้งความจ านงการขอใช้รถยนต์ที่งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา ขอให้

นิสิตแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินภายใน  2 สัปดาห์  

1.2  โดยเขียนใบค าร้อง ที่งานแพทยศาสตรศึกษาฯ จะจัดรถยนต์เดินทางให้ในวันอาทิตย์     

เวลา 13.00 น. กรณีที่นิสิตเดินทางเองและผู้ปกครองรับ-ส่งในวันเดินทางไปศูนย์การแพทย์

ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และขอให้นิสิตแพทย์เข้าหอพัก ในวันอาทิตย์ที่มีการเปลี่ยน

กลุ่ม เวลา 08.00-18.00 น. 

1.3 กรณีที่นิสิตแพทย์ขอใช้รถยนต์ทางคณะแพทยศาสตร์แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิก   

การใช้รถยนต์กระทันหัน นิสิตแพทย์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน 

2. ส าหรับนิสิตแพทย์ที่เดินทางเอง ในการเปลี่ยนกลุ่มเรียนระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์   

ไปศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขอให้ปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ขอให้นิสิตแพทย์เขียนค าร้อง (ฟอร์มสีเหลือง) เดินทางเองที่ งานแพทยศาสตรศึกษาฯ      

โดยกรอกละเอียดให้สมบูรณ์ที่สุด  และให้ผู้ปกครองเซ็นเอกสารรับทราบด้วยทุกครั้งพร้อม

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

 

หมายเหตุ : ขอให้นิสิตแพทย์ประสานงานการขอใช้รถยนต์  การเปลี่ยนกลุ่ม         

ในการเดินทางระหว่างคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน  

ติดต่อคุณ ศุภโชค  เหล็กแก้ว Email:meded_swu@hotmail.com  

โทรศัพท์  037-395-451-5 มือถือ 092-983-9802 

 

***** นิสิตแพทย์กรณุาส่งค าร้อง ภายใน 2 สัปดาห ์ก่อนวันเดินทาง **** 



ใบค ำร้อง 

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

เรื่อง   ขออนุญำตเดินทำงไปศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำนเอง ในวันที่ ……………………………………….. 
         โดยให้ผู้ปกครองมำรับ 
 

เรียน  รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ (ผ่ำนผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ) 

   ด้วย ข้ำพเจ้ำ .....................................................  รหัส ................................. กลุ่ม.... 

.หมำยเลขโทรศัพท์..........................................มีควำมประสงค์จะขออนุญำตเดินทำงเอง โดยให้ผู้ปกครองมำรับ ดังนี้ 

มีควำมประสงค์เดินทำงไปศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำนเอง ในวันที่ ………………………………….. 

วันที่.................... .....จำก....................................................................ถึงศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 

เวลำ.................................น. 
 

มีควำมประสงค์เดินทำงเดินกลับจำกศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำนเอง ไม่เดินทำงพร้อมรถยนต์          

ของคณะแพทยศำสตร์ มศว องครักษ์ ในวันที่ ……………………………………เวลำ ………………..น. 

 

วันที่................................จำกศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน   ถึง..................................................... 

 

 

  

                                                                      ลงชื่อ………………………………………………………นิสิตแพทย์ 
               (………………....………………………………… )  

               นิสิตแพทย์ปี 5 
 

  ข้ำพเจ้ำ นำย/นำงสำว/นำง............................................................................ ผู้ปกครอง
ของ……………………………………………..  หมำยเลขโทรศัพท์..............................................ยินยอมที่จะรับผิดชอบหำกเกิด 
ปัญหำใด ๆ ระหว่ำงกำรเดินทำง โดยไม่เกี่ยวข้องกับคณะแพทยศำสตร์ มศว 
 

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ปกครอง 

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

หมายเหตุ  งานแพทยศาสตรศึกษาจะรับใบค าร้องก่อนการเดนิทาง 2 สัปดาห์ 

รับเอกสารวันที่………………………….. 
เวลา....................................................... 



ระเบียบหอพัก 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว (ศปช) 

ของนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 
หอพักส ำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 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. ช ำระค่ำประกันหอพัก 1,000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) : ห้อง ทีเ่จ้ำหน้ำที่งำนแพทยศำสตรศึกษำและ
แพทย์ใช้ทุน อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร ชั้น 4 โซน A 

 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) 
 



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 



 
 

 

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ที ่1/2561 

เรื่องก าหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2562 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 มกราคม 2561 ประกาศก าหนดการจัดสอบความรู้ส าหรับ 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพ่ือสอบขั้นตอน
ที่ 1 การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (Basic Medical Sciences) ขั้นตอนที่ 2 การประเมิน
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะ
และหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) โดยมีก าหนดการจัดสอบ ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2561  
 27 พฤษภาคม 2561   สอบขั้นตอนที่ 3 รอบพิเศษ 
 24 พฤศจิกายน 2561 สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2 
 25 พฤศจิกายน 2561 สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2 
 ปี พ.ศ. 2562 
 6 มกราคม 2562  สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 (สนามสอบกรุงเทพฯ และขอนแก่น) 
 10 กุมภาพันธ์ 2562  สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2 (สนามสอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่) 
 24 มีนาคม 2562  สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และสงขลา) 
 27 เมษายน 2562  สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1 
 28 เมษายน 2562  สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอบขั้นตอนที่ 3 รอบพิเศษประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2562 เพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสม 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์) 
 ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 
 ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 




