
รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  7 พฤษภาคม 2561 – 3 มิถุนายน 2561 

กลุม C 1 - 2  / 2561 (ฉบับแกไข) 
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  

1. นาย ธชต กังวานธีรวัฒน อ.สรวุฒิ 
2. นาย พิสุทธิ มานะกิตติกิจ อ.สงวนศักดิ์ 
3. นาย รัฐพงศ เลิศวิจิตรศิลป อ.ทวิมา 
4. นางสาว ปภาวี ถนอมธรรม อ.มนจุฑา 
5. นางสาว พุทธิดา โตวิรัตน อ.นัฎกานต 
6. นางสาว เสาวลักษณ เอ็งอายุรกูล อ.บานชื่น 
7. นางสาว กัญญาพัชร นันทะจุราโก อ.ยิ่งวรรณ 
8. นางสาว ธัชชญา คันธจันทร อ.ภัทรพร 
9. นาย กวินท รัชตะทรัพย อ.ปฐมคม 
10. นาย กิตติพศ กมลกุลาจารย อ.พนิต 
11. นางสาว นันทนภัส กวินพฤกษ อ.ปญจรัตน 
12. นางสาว นภัทร แกวนุกูลทร อ.จันทนา 
13. นางสาว นาภัส แจมถาวร อ.สรวุฒิ 
14. นางสาว กรรัชต คงสิทธิพันธ อ.สงวนศักดิ์ 
15. นาย รัตนภูม ิ สงเสริมสวัสดิ์ อ.ทวิมา 

โดยนิสติแพทยจะนัดหมายกบัอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที่  3 มิถุนายน 2561 
 

รายช่ือการทํา Journal ระหวางวันที่  4 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 
กลุม C 3 - 4  / 2561  

 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  
1. นาย กรวิชญ สมทัศน อ.มนจุฑา 
2. นาย ชัยยุทธ พุทธิยิ่งยงกุล อ.นัฎกานต 
3. นาย ณัฐนันท จํารูญสวัสดิ์ อ.บานชื่น 
4. นาย ณัฐสิทธิ์ จิวากานนท อ.ยิ่งวรรณ 
5. นาย นพณัฐ ศรีวงศพานิช อ.ภัทรพร 
6. นาย พงศกร ศรีไพศาลนนท อ.ปฐมคม 
7. นาย กวินทร วงศนพรัตนเลิศ อ.พนิต 
8. นางสาว นัฐพร โรจนชนะทอง อ.ปญจรัตน 
9. นางสาว กาญจนวรา ธัญญะวัน อ.จันทนา 
10. นางสาว ณัฐชา เลิศอิทธิพร อ.สรวุฒิ 
11. นางสาว อัญชิษฐา บุณยะมาน อ.สงวนศักดิ์ 
12. นางสาว ชาลิสา ธนะปุระ อ.ทวิมา 
13. นาย รัตนภูม ิ สงเสริมสวัสดิ์ อ.มนจุฑา 

โดยนิสติแพทยจะนัดหมายกบัอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที่  1 กรกฎาคม 2561 
 
 
 



 
 

รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  2 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2561 

กลุม D 3 - 4  / 2561  
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  

1. นาย จิรกิตต เอกอนันตกุล อ.มนจุฑา 
2. นาย ชยพล ยอดมานะพงศ อ.นัฎกานต 
3. นาย ปธานธัช เจริญชัยพงศ อ.บานชื่น 
4. นางสาว คุลิกา ฟงปญญาโรจน อ.ยิ่งวรรณ 
5. นางสาว ปรียาพร อินทรเคน อ.ภัทรพร 
6. นางสาว โมนิค สันธนพิพัฒนกุล อ.ปฐมคม 
7. นาย ธเนศ สายลือนาม อ.พนิต 
8. นาย ธีรวัฒน อนันตสิริเกษม อ.ปญจรัตน 
9. นาย ยศกร อนุกูลการกุศล อ.อัจฉราพร 
10. นาย วรรณรัตน เจียรนัยยืนยง อ.ฉัตรชัย 
11. นาย อุกฤษฐ ธาวนพงษ อ.จันทนา 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยท่ี  29 กรกฎาคม   
 
 
 
 

รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  30 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2561  

กลุม D 1 - 2  / 2561  
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  

1. นางสาว จิดาภา เณรทอง อ.สรวุฒิ 
2. นางสาว ณัฐนรี เรืองปราชญ อ.สงวนศักดิ์ 
3. นางสาว ภาวิตา ธรรมโสภิต อ.ทวิมา 
4. นางสาว จิรัศยา ดานกาวหนา อ.มนจุฑา 
5. นางสาว อริสา นาคะยืนยงสุข อ.นัฎกานต 
6. นาย จรูญ ประมาณโกศลยุด อ.บานชื่น 
7. นาย ธนพัฒน สืบสันตติวงศ อ.สมบูรณ 
8. นาย รักษิต กันไพเราะ อ.ยิ่งวรรณ 
9. นางสาว ญาณิศา อากาศวิภาค อ.ภัทรพร 
10. นางสาว ฐิติทิพย รุจิรอาภรณ อ.ปฐมคม 
11. นาย กันตภพ ปทมสิริกุล อ.พนิต 
12. นางสาว พัชราภา วัฒนวินิจฉัย อ.ปญจรัตน 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยท่ี  26 สิงหาคม  
 
 
 



 
รายช่ือการทํา Journal  

วันที่  27 สิงหาคม – 23 กันยายน 2561  
กลุม E1 – E2   

 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  
1. นาย กิติภัทร ปวีณอภิชาต อ.ปญจรัตน 
2. นางสาว จิตติ หิรัญภูม ิ อ.อัจฉราพร 
3. นาย ธนภูมิ วิฑูรธนไพบูลย อ.ฉัตรชัย 
4. นางสาว ณิชารีย ธรรมศิริทรัพย อ.จันทนา 
5. นางสาว นรมน จาตุรวิทย อ.สรวุฒิ 
6. นาย พลภัทร กงเกิด อ.สงวนศักดิ์ 
7. นางสาว ดวงกมล วันม ี อ.ทวิมา 
8. นางสาว สุรางคนา บุญประเสริฐ อ.มนจุฑา 
9. นาย จิรัฎฐ วณิชานุกุลยกิจ อ.นัฎกานต 
10. นาย ธีธัช พื้นงาม อ.บานชื่น 
11. นาย นพรัตน สกลสนธิเศรษฐ อ.สมบูรณ 
12. นาย ทรงพล ประสิทธิ์มีบุญ อ.ยิ่งวรรณ 
13. นาย วรรณรักษ วงศจิรสกุล อ.ภัทรพร 
14. นางสาว กนกพร พงศวิรัตน อ.ปฐมคม 
15. นางสาว ภัทรพรรณ สุวรรณชาต ิ อ.พนิต 

โดยนสิิตแพทยจะนดัหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที ่23 กันยายน 2561 
 

 

รายช่ือการทํา Journal  
วันที่  24 กันยายน – 21 ตุลาคม 2561      

กลุม E3 – E4   
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  

1. นาย ปริเยศ เทียมศรี อ.ปญจรัตน 
2. นาย วศิน บุญนิจสิน อ.อัจฉราพร 
3. นางสาว ธันยพร บุญเพนียด อ.ฉัตรชัย 
4. นางสาว ธีรภรณ บูรณบุรีวาสน อ.จันทนา 
5. นาย สรวิศ วงศอนวัช อ.สรวุฒิ 
6. นาย ขจรศักดิ์ ตั้งความเพียร อ.สงวนศักดิ์ 
7. นาย ปวริศ ศิริโกมล อ.ทวิมา 
8. นาย สุรดิษ ลาภกิจถาวร อ.มนจุฑา 
9. นางสาว ณิชา สุกิตติวราพันธุ อ.นัฎกานต 
10. นางสาว อิสราภรณ เพียรธรรม อ.บานชื่น 
11. นางสาว สิริศา โพธิจินดากุล อ.สมบูรณ 
12. นาย อัททา เทียมสะอาด อ.ยิ่งวรรณ 
13 นางสาว ศุภกานต หาญวัฒนาวุฒิ อ.ภัทรพร 

โดยนสิิตแพทยจะนดัหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม 2561  
 



 

รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  22 ตุลาคม 2561 – 18 พฤศจิกายน 2561  

กลุม F 1 – 2 / 2561  
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุมสอบ 

1. นางสาว จิตรว ี ฉัตรทอง อ.ปฐมคม 
2. นางสาว พริม พฤฒานุกิจ อ.พนิต 
3. นางสาว ภารณ ี ตราชูธรรมเจริญ อ.ปญจรัตน 
4. นาย ธราธร มะละคํา อ.อัจฉราพร 
5. นาย รณกฤต อุดมพาณิชย อ.ฉัตรชัย 
6. นาย อธิศักดิ์ ธรรมเสมา อ.จันทนา 
7. นางสาว ญาณินท ศรีรัศม ี อ.สุธิดา 
8. นาย พชร เจนธนากุล อ.กรรณิการ 
9. นางสาว ณภัทร นิตยพันธ อ.สรวุฒ ิ
10. นาย ชวิน กฤษณาสกลุ อ.สงวนศักดิ ์
11. นาย พีรภาส วีระเกียรต ิ อ.ทวิมา 
12. นาย ศิรสิทธ์ิ อินนาคกูล อ.มนจุฑา 
13. นางสาว อริศรา ศิริรณรงค อ.นัฎกานต 

โดยนสิิตแพทยจะนดัหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2561  
 

รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  19 พฤศจิกายน 2561 – 16 ธันวาคม 2561  

กลุม F 3 - 4  / 2561  
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุมสอบ 

1. นางสาว ณิชา สวัสดิชัย อ.บานช่ืน 

2. นางสาว ปวีณา บุญยะศลิป อ.สมบูรณ 

3. นางสาว พัฒนนรี จันทรรุงมณีกุล อ.ยิ่งวรรณ 

4. นาย วรพล หัตถเวชไพบูลย อ.ภัทรพร 

5. นาย วรพัชร พุมประสานเพชร อ.ปฐมคม 

6. นาย สุเมธ เกษสาคร อ.พนิต 

7. นางสาว พิจาริน วงศสุวรรณกร อ.ปญจรัตน 

8. นางสาว วาสิน ี เลขยานนท อ.อัจฉราพร 

9. นาย ไกรวิชญ เอกดุษฎ ี อ.ฉัตรชัย 

10. นาย ปรัชญา ซื่อสัตยสกุล อ.จันทนา 

11. นาย ศุภกิจ สิริกิจขจร อ.สุธิดา 

12. นางสาว ปรียาภรณ ฉัตรธนาวาร ี อ.กรรณิการ 

13. นาย ภัทรพล ชุมมี อ.สรวุฒ ิ
โดยนสิิตแพทยจะนดัหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2561  

 
 
 
 
 
 



รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  18 ธันวาคม 2560 – 14 มกราคม 2561  

กลุม A 3 – 4 / 2560  
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุมสอบ 

1. นาย จตุรงค ทองสุนทร อ.จันทนา 
2. นาย ภูมิ ไชยนิลวงศ อ.สรวุฒ ิ
3. นาย สุรพศ ศิวาวุธ อ.สงวนศักดิ ์
4. น.ส. ณัชชา สิทธิยากรณ อ.ทวิมา 
5. น.ส. ธิดารัตน พิศาลมงคล อ.มนจุฑา 
6. น.ส. สรวงกนก เมฆาวุฒิกุล อ.นัฎกานต 
7. น.ส. อุรุการ เลาหะกาญจนศิริ อ.บานชืน่ 
8. นาย กษิดิศ ลีรัณยกุล อ.สุธิดา 
9. นาย จิรายุ วังสวาง อ.ยิ่งวรรณ 
10. นาย สพล วิวัฒนพัฒนกุล อ.ภัทรพร 
11. น.ส. กานต วิชิตนาค อ.ปฐมคม 
12. น.ส. ธันยสิตา ไกรเลิศมงคล อ.พนิต 
13. น.ส. สุชญา ตั้งใจรักการดี อ.ศรัยอร 

โดยนิสติแพทยจะนัดหมายกบัอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที่  14 มกราคม 2561  
 

รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  15 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ 2561  

กลุม A 1 - 2  / 2560  
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุมสอบ 

1. น.ส. กรกมล รงคสวัสดิ์ อ.ปญจรัตน 
2. นาย กันตกวี ออประเสริฐ อ.กรรณิการ 
3. นาย จตุรภูม ิ ถนอมศักดิ์ อ.จันทนา 
4. นาย ธนณัฏฐ วิโรจนไตรรัตน อ.สรวุฒ ิ
5. น.ส. นัชชา พิณธารทอง อ.สงวนศักดิ ์
6. นาย ชานนท ธรรมอักษร อ.ทวิมา 
7. น.ส. สโรชา ศรีสูงเนิน อ.มนจุฑา 
8. นาย กรธวัช อิทธิพรไพศาล อ.นัฎกานต 
9. น.ส. ยลรดี วินันทมาลากูล อ.บานชืน่ 
10. น.ส. อินทุอร จันทรดิลกวัฒนา อ.สุธิดา 
11. น.ส. ชญาณี ลอยฤทธิวุฒิไกร อ.ยิ่งวรรณ 
12. น.ส. อรจิรา นวรุงนิรันดร อ.ภัทรพร 
13. น.ส. ศิรัสกร แสงภัทราชัย อ.ปฐมคม 
14. นาย ภัทรพล ทวีวิกยการ อ.พนิต 

โดยนิสติแพทยจะนัดหมายกบัอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที่  11 กุมภาพันธ 2561 
 
 
 
 
 



รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  12 กุมภาพันธ 2561 – 11 มีนาคม 2561  

กลุม B 3 – 4 / 2560  
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยคุมJournal 

1. น.ส. กันธดา รังสิปราการ อ.พนิต 
2. น.ส. ปยธิดา อภัยพงษ อ.ปญจรัตน 
3. นาย ศุภเชษฐ รัตนวงษ อ.กรรณิการ 
4. นาย จุลภัทร สุระเสน อ.จันทนา 
5. นาย ปณตพันธ เพ็ชรน้ําสิน อ.สรวุฒ ิ
6. น.ส. กรปรียา ชินรัตนลาภ อ.สงวนศักดิ ์
7. นาย ธนะเมศฐ ชัยบรรจงวัฒน อ.ทวิมา 
8. น.ส. ภัทรเภตรา สวัสดิศานต อ.มนจุฑา 
9. นาย ภีศเดช ทับทิมหอม อ.นัฎกานต 
10. น.ส. ศรีกุล วีรสาร อ.บานชืน่ 
11. นาย กิตติภพ เกิดปน อ.สุธิดา 
12. นาย ยศนาม ชนัศรุติพันธุ อ.ยิ่งวรรณ 
13. น.ส. พนิดา รัตนพงศเศรษฐ อ.ภัทรพร 
14. น.ส. อัญชนา งามองอาจ อ.ปฐมคม 
15. น.ส. ภัทราพร ศิริพันธ อ.อรุชา 
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1. น.ส. ธัญชนก จีระดีพลัง อ.พนิต 
2. น.ส. รวิอร อัศวเนตรนภา อ.ปญจรัตน 
3. นาย สรเสกข อัศวถาวรวานิช อ.กรรณิการ 
4. นาย ไตรรัตน คงสวัสดิ์ อ.จันทนา 
5. น.ส. อวัสดา ลิ่มเถาว อ.สรวุฒ ิ
6. น.ส. มานิตา รักตประจิต อ.สงวนศักดิ ์
7. นาย รุจ สุขเกิดกิจพิบูลย อ.ทวิมา 
8. น.ส. ณัฐสุดา สัจจเจริญพงษ อ.มนจุฑา 
9. น.ส. ภัทรธิดา สิงหเสนี อ.นัฎกานต 
10. น.ส. กิรณา เบญจมงคลชัย อ.บานชืน่ 
11. นาย เตชสิทธิ์ ดานจิตรตรง อ.สุธิดา 
12. นาย ธนัท บุญใหเจริญ อ.ยิ่งวรรณ 
13. นาย ฐิติพัฒน มุงเจตนาดี อ.ภัทรพร 
14. น.ส. วรรณกร ประภาสัจจะเวทย อ.ปฐมคม 
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