
รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  29 เมษายน 2562 – 26 พฤษภาคม 2562 

กลุม C 1 - 2  / 2562   
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  

1. นางสาว ฐิตาพร แซซื้อ อ.สรวุฒิ  
2. นางสาว รัตติยากร เลิศดี อ.บานชื่น  
3. นาย ชวัลวัฒน จินดามพร อ.จันทนา  
4. นาย ศิรวิทย วิโรจนสกุลชัย อ.ทวิมา 
5. นาย ไกรวิชญ เชิญขวัญศรี อ.มนจุฑา 
6. นาย ธนทัต ธนะสมบูรณ อ.นัฎกานต 
7. นาย ธนบัตร ประสานสมบัติ อ.สมบูรณ 
8. นาย ศิรวิทย นามกันยา อ.สงวนศักดิ์ 
9. นาย กฤชบดินทร ประสานกุลกิจ อ.ยิ่งวรรณ 
10. นาย อัครวินท ฉ.โรจนประเสริฐ อ.อัจฉราพร 
11. นางสาว ชลวิภา จิวรวัฒนกุล อ.สุธิดา 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน  
วันอาทิตยที่  26 พฤษภาคม 2562 

 
รายช่ือการทํา Journal  

ระหวางวันที่  27 พฤษภาคม 2562 – 23 มิถุนายน 2562 
กลุม C 3 - 4  / 2562  

 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  
1. นางสาว จินตภัทร คูวิจิตรสุวรรณ อ.กรรณิการ 
2. นางสาว ระรินทิพย บุญประดิษฐ อ.ปฐมคม 
3. นางสาว ธนารีย วัฒนเสร ี อ.พนิต 
4. นางสาว พิมพชนก เรืองจินดา อ.สมบูรณ 
5. นาย รัญชน วานิชนุเคราะห อ.ฉัตรชัย 
6. นาย อุบลรักษ อึ้งสวัสดิ์ อ.ภัทรพร 
7. นาย คณินณัฏฐ สินตระกูลชัย อ.บานชื่น 
8. นาย ณัฐวุฒิ ลิขสิทธิ์ดํารงกุล อ.จันทนา 
9. นาย วิชนัน ศิริพงศเดชา อ.ทวิมา 
10. นาย พบธรรม หลอทองคํา อ.มนจุฑา 
11. นางสาว อรสา สุขมาก อ.นัฎกานต 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน  
วันอาทิตยที่  23 มิถุนายน 2562 
 
 
 



รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  24 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2562   

กลุม D 1  / 2562   
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  

1. นางสาว รมิดา   พงษประภาพันธ อ.สงวนศักดิ์ 
2. นางสาว อรอรีย สโรชนันทจีน อ.ยิ่งวรรณ  
3. นาย จิรายุ ฉิมวิไลทรัพย อ.อัจฉราพร 
4. นาย วรินทร หาญธนสาร อ.สุธิดา 
5. นางสาว ณัฎฐณิชา กิตติวรวุฒิ อ.กรรณิการ 
6. นางสาว นวลพรรณ รุจิเมธาภาส อ.ปฐมคม 
7. นาย อมรชัย อมรรัตนกูลกิจ อ.พนิต 
8. นาย ชวิศศิลป ปนชุมพลแสง อ.ฉัตรชัย 
9. นาย ธนภัทร ธรรมวงศวัฒน อ.ภัทรพร 
10. นาย ธวัชเกียรติ ศรีสันติสุข อ.สรวุฒิ 
11. นาย ทยุต ธงทอง อ.บานชื่น 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน  
วันอาทิตยที่  21 กรกฎาคม 2562 

 
รายช่ือการทํา Journal  

ระหวางวันที่  22 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม   2562 
กลุม D 2  / 2562  

 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  
1. นางสาว อนุธิดา โตพิบูล อ.จันทนา 
2. นางสาว ชลกนก ชลพัฒนา อ.ทวิมา 
3. นางสาว กุลกานต ชัชวาลย อ.มนจุฑา 
4. นางสาว พลอยชนก ชลคีร ี อ.นัฎกานต 
5. นางสาว ศวิตา กัดิยสุวรรณ อ.สงวนศักดิ์ 
6. นางสาว วนัชพร พุทธกูล อ.ยิ่งวรรณ  
7. นางสาว วินัดดา วรพุทธิกุล อ.อัจฉราพร 
8. นางสาว ศุจินธร สารสัสดีกุล อ.สุธิดา 
9. นางสาว สุชาดา ทรัพยบํารุง อ.กรรณิการ 
10. นางสาว ชลิดา บัวผัน อ.ปฐมคม 
11. นาย ปวรุศม ปาลกระวงศ ณ อยุธยา อ.พนิต 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน  
วันอาทิตยที่  18 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 



รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  19 สิงหาคม 2562 – 15 กันยายน 2562 

กลุม E 1  / 2562   
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  

1. นางสาว กิรณา พึ่งทวี อ.ฉัตรชัย 
2. นางสาว ธนภรณ ธารแสงประดิษฐ อ.ภัทรพร 
3. นางสาว สวรินทร นาถนาคินทร อ.สรวุฒิ 
4. นาย สุภทัต กรรตุกิติ อ.บานชื่น 
5. นาย ธนกฤต ธนะทัพยชูศักดิ์ อ.จันทนา 
6. นางสาว วรางคณา วิวัลยศิริกุล อ.ทวิมา 
7. นางสาว วิภานันท สันติเพชร อ.มนจุฑา 
8. นางสาว ธนัญญา โสมสูงเนิน อ.นัฎกานต 
9. นางสาว ภิรมณ ชัยรัตนาวรรณ อ.สมบูรณ 
10. นางสาว ณัฐนพิน วิริกุลเจริญ อ.สงวนศักดิ์ 
11. นางสาว ประภาพร พื้นพรหม อ.ยิ่งวรรณ 
12. นาย ธนพัฒน ปราชญาพิทักษ อ.อัจฉราพร 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน  
วันอาทิตยที่  15 กันยายน 2562 

 
รายช่ือการทํา Journal  

ระหวางวันที่  16 กันยายน 2562 – 13 ตุลาคม 2562 
กลุม E 2  / 2562  

 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  
1. นางสาว พัชรอร เพชรแกวกุล อ.สุธิดา 
2. นางสาว พิชญา ธีราโมกข อ.กรรณิการ 
3. นางสาว ณัฐธิดา บุญเสริมวิชา อ.ปฐมคม 
4. นางสาว วิภาว ี เวชวงศวาน อ.พนิต 
5. นาย อติชาต สิริเวชพันธ ุ อ.ฉัตรชัย 
6. นาย วัชพล เจริญสวาง อ.ภัทรพร 
7. นาย อาทร สุพรรณ อ.สรวุฒิ 
8. นาย ธนภัทร เจริญกุล อ.บานชื่น 
9. นางสาว ณริสรา ไชยชํานิ อ.จันทนา 
10. นางสาว ชนกนันท ประสงคสําเร็จ อ.ทวิมา 
11. นาย สุวริทธิ ์ สุวรรณโห อ.มนจุฑา 
12. นาย วิรุณ เกียรติคุณรัตน อ.นัฎกานต 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal ใหเสร็จภายใน  
วันอาทิตยที่  13 ตุลาคม 2562 
 



รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  14 ตุลาคม 2562 – 10 พฤจิกายน 2562 

กลุม F 1  / 2562   
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  

1. นางสาว ลวนเลิศ จึงเจริญสุขยิ่ง อ.สมบูรณ 
2. นางสาว วัชราภรณ วสุวัฏฏกุล อ.สงวนศักดิ์ 
3. นาย ปรัชญา ศรีศรัทธา อ.ยิ่งวรรณ 
4. นาย พิชญพงษ กิติ์ตินิยม อ.อัจฉราพร 
5. นาย วทันย เกรีองวิทยากุล อ.สุธิดา 
6. นาย กฤตนนท วัธนเวคิน อ.กรรณิการ 
7. นาย พลวิทย เจริญพงศ อ.ปฐมคม 
8. นาย ภูมินทร โชติวัฒนดิลก อ.พนิต 
9. นางสาว อภิญญา ประทุมทอง อ.ฉัตรชัย 
10. นางสาว รตา จูหลิม อ.ภัทรพร 
11. นางสาว ศศิวิมล พิทักษชาติวงศ อ.สรวุฒิ 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal 
ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที่  10 พฤศจิกายน 2562 

 
รายช่ือการทํา Journal  

ระหวางวันที่  11 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 
กลุม F 2  / 2562  

 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  
1. นางสาว จิตรลดา รวมพัฒนา อ.บานชื่น 
2. นางสาว ณัฐณิชา เลิศนิมิตธรรม อ.จันทนา 
3. นาย ชาครีย พจนฉลองศิลป อ.ทวิมา 
4. นาย ภาณุรุจ แกวพรมงคล อ.มนจุฑา 
5. นางสาว วรางคณา หมั่นผจง อ.นัฎกานต 
6. นางสาว รวิพร อันชนะกรกิจ อ.สมบูรณ 
7. นางสาว ศานตฤทัย จุลศักดิ์ศรีสกุล อ.สงวนศักดิ์ 
8. นางสาว ชัญญา พลายพิชิต อ.ยิ่งวรรณ 
9. นางสาว ธีรยา ไพศาลสุขวิทยา อ.อัจฉราพร 
10. นางสาว อจิรภาส บุษราคํา อ.สุธิดา 
11. นาย ณัฐภัทร หอมยิ่ง อ.กรรณิการ 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal 
ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที่  8 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 



รายช่ือการทํา Journal 
ระหวางวันที่  9 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 

กลุม A 1/2562   
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  

1. นางสาว ชญานิศ กฤษณยรรยง อ.ปฐมคม 
2. นางสาว พัชราภรณ ดวงดี อ.พนิต 
3. นาย กริษณุ แซเตียว อ.ฉัตรชัย 
4. นางสาว พชรภา เชี่ยวพานิชย อ.ภัทรพร 
5. นางสาว ณัชชา วัฒนโภคาสิน อ.สรวุฒิ 
6. นางสาว แพรวา ตันติสังวรากูร อ.บานชื่น 
7. นางสาว แพรววนิต นิตยะกุล อ.จันทนา 
8. นางสาว วราลี บุญยะลีพรรณ อ.ทวิมา 
9. นาย จิรชา จิตตปราณีรัชต อ.มนจุฑา 
10. นาย ปพน สภาวส ุ อ.นัฎกานต 
11. นางสาว ธัญมน พูมณเฑียรชัย อ.สมบูรณ 
12. นางสาว อัจฉริยา เครือดา  อ.สงวนศักดิ์ 
13. นาย ภูริ วิจัยธรรมฤทธิ์ อ.ยิ่งวรรณ 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal 
ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที่  5 มกราคม 2563   

 

รายช่ือการทํา Journal  
ระหวางวันที่  6 มกราคม 2563 – 2 กุมภาพันธ 2563 

กลุม A 2/2562  
 ชื่อ – นามสกุล  อาจารยผูคุม Journal  

1. นางสาว กฤตพร พฤกษฤดี อ.อัจฉราพร 
2. นางสาว บุณยานุช จงราเชนทร อ.สุธิดา 
3. นาย เฉลิมชนม สุธรรมดิเรกลาภ อ.กรรณิการ 
4. นาย ณภัทร อรรถจารุสิทธิ์ อ.ปฐมคม 
5. นาย ณัฐสิทธิ์ ตระการศรีสุนันท อ.พนิต 
6. นาย ถามพร วองไวทยกรกุล อ.ฉัตรชัย 
7. นาย ธนพณ หาญพูนวิทยา อ.ภัทรพร 
8. นาย ภควัต วิพุธภูม ิ อ.สรวุฒิ 
9. นางสาว กชภรรณ นิลพัธน อ.บานชื่น 
10. นางสาว ชัญญา กลั่นวารินทร อ.จันทนา 
11. นางสาว ศิรดา หงสกาญจนพงษ อ.ทวิมา 
12. นางสาว ปรางคปรา ศรีสวัสดิ์ อ.มนจุฑา 

โดยนิสิตแพทยจะนัดหมายกับอาจารยคุมJournal และกําหนดทํา Journal 
ใหเสร็จภายใน วันอาทิตยที ่2 กุมภาพันธ 2563 

 



 


