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ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ วพม. จัดการเรียนการสอนสาหรับ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ ๖ รุ่นที่ ๔๑
ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
จานวน ๔๔ หน่วยกิต เป็นการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะทางคลินิกรวมทั้งหัตถการทางการแพทย์พื้นฐาน
ตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๕ โดยฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ
โรงพยาบาลสมทบ ทั้งในสั งกัดกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุ ข รวมทั้งการฝึ กปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชนในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์ทหารที่สาคัญ
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เพื่อเตรีย มความพร้อมสาหรับการสอบ ขั้นตอนที่ ๓ วพม.ได้จัด สัปดาห์ OSCE วพม.
เวลา ๑ สัปดาห์ โดยมีการจัดสอบทักษะหัตถการ Clinical skills ,Technical skills และการสอบ MEQ
สาหรับในปีนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019.(COVID-19)
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๑๘ พ.ค.๖๓ – ๑๒ ก.ค.๖๓ (๒ รอบการปฏิบัติงาน) ต้องฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทุกนาย
หลังจากนั้นตารางการปฏิบัติงาน จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ซึ่งกองการศึกษาจะติดตามและปรับตาราง
การศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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4. Hippocratic Oath
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นพท./นศพ.วพม. เมื่อเข้าเรียนผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (โปรแกรม Google Meet,
Zoom, Microsoft Teams หรือโปรแกรมถ่ายทอดสดอื่น ๆ)
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แบบฟอร์มการขอไปศึกษาวิชาเลือกที่ รพ.รร.6 และ โรงพยาบาลอื่น
ประกาศ กศ. ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและการขอทราบ
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พระราชดารัสของพระราชบิดา
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ ของเพื่อนมนุษย์ เป็ นกิจที่หนน่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
“ อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีจะไม่
ร่่ารวยแต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่่ารวยก็ควร
เป็นอย่างอื่น ไม่ใช่แพทย์ อาชีพแพทย์นั้น
จ่าต้องยึดมั่นในอุดมคติ เมตตากรุณาคุณ ”

“ I do not want you to be only a doctor,
but I also want you to be a man ”

“ True success is not in learning
but in its applications to the benefit of
mankind”

“คุณลักษณะส่าคัญส่าหรับการเป็นแพทย์นั้นคือความเชื่อถือไว้ใจได้ ”
1. ท่านต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือมีความมั่นใจ
2. ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง คือความเป็นปึกแผ่น
3. ท่านต้องได้ความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน คือความไว้ใจของคณะชน
คุณสมบัติสามประการนีเ้ ป็นอาวุธ เกราะ และเครื่องประดับอันงามของแพทย์
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ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วย การฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของนักเรียนแพทย์ทหาร
พ.ศ. 2542
……………………………
เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยและเป็นระเบียบสาหรับนักเรียนแพทย์ทหาร ขณะฝึกปฏิบัติงานนอก
สถานที่ ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จึงได้กาหนดระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้วย การฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของ
นักเรียนแพทย์ทหาร พ.ศ.2542”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“นักเรียนแพทย์ทหาร” หมายความว่านักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้อ 4 ให้นักเรียนแพทย์ทหารเดินทางไปและกลับ โดยยานพาหนะที่ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า เป็นผู้จัดให้เท่านั้น
ข้อ 5 ห้ามนักเรียนแพทย์ทหารนายานพาหนะใด ๆ ที่ไม่ได้จัด โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้าหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับฝึกปฏิบัติงานไปใช้ทั้งในและนอกเวลาฝึกปฏิบัติงานตลอด
หลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
ข้อ 6 ในระหว่ างเวลาฝึ กปฏิ บั ติง าน นั ก เรี ยนแพทย์ทหารต้ องแต่ง กายตามระเบี ยบของวิทยาลั ย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และติดป้ายชื่อ ไม่ใช้เครื่องประดับที่มีค่าและไม่นาสิ่งของมีค่าไปใน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
ข้อ 7 นักเรียนแพทย์ทหารต้องพักในสถานที่ที่หัวหน้าหน่วยงานที่รับฝึกปฏิบัติงานจัดให้ เท่านั้น
ข้อ 8 ในกรณีที่นาบุคคลภายนอกเข้าไปในเขตฝึกปฏิบัติงาน และที่พัก จะต้องได้รับอนุญาตเป็น ลาย
ลักษณ์อักษร จากอาจารย์ผู้ควบคุมหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับฝึกปฏิบัติงานก่อน
ข้อ 9 นักเรียนแพทย์ทหาร ต้องระวังรักษาเครื่องใช้ ต่างๆ ของสถานที่ที่ไปฝึกปฏิบัติงานไม่ให้ชารุด
เสียหายมิฉะนั้นนักเรียนแพทย์ทหาร จะต้องเป็นผู้ชดใช้เองทั้งหมด
ข้อ 10 การลาป่วยหรือลากิจ ใดๆ ขณะฝึกปฏิบัติงาน นักเรียนแพทย์ทหารจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หรือ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ว่าด้วยการลาป่วย ลากิจ และ
ต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้ควบคุมทราบทุกครั้ง
ข้อ 11 ขณะไปฝึกปฏิบัติงานนอกวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะไม่มีวันหยุดเสาร์ , อาทิตย์
หรื อ วัน หยุ ดราชการ นั กเรี ย นแพทย์ทหารจะต้องปฏิบัติงานหรือเข้าเวรดูแลผู้ ป่ว ยที่ไปฝึ ก
ปฏิบัติงานอยู่
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ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าซักรีด ฯลฯ นักเรียนแพทย์ทหารเป็น
ผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
ข้อ 13 ขณะฝึกปฏิบัติงาน ขอให้คานึงถึงชื่อเสียงของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นข้อ
เตื อนใจตลอดเวลา โดยให้ นั ก เรี ยนแพทย์ ท หารประพฤติป ฏิ บัติ ตัว ด้ว ยกริย า วาจา สุ ภ าพ
เรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ในศีลธรรม จรรยาบรรณที่ดีงาม
ข้อ 14 ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารฝ่าฝืนระเบียบจะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้อ 15 ให้ ผู้ อ านวยการกองการศึ กษา วิท ยาลั ย แพทยศาสตร์พ ระมงกุฎ เกล้ า เป็น ผู้ รั กษาการตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2542
(ลงชื่อ) พลตรี บุญเลิศ จันทราภาส
(บุญเลิศ จันทราภาส)
ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เรื่อง การปฏิบัติของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ในการฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสมทบ
พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------ตามที่กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้จัดการศึกษาให้ นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ ๖ ออกฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิกในโรงพยาบาลสมทบ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ
ต่างจังหวัด จานวน ๑๓ แห่ง ตลอดทั้งปีการศึกษา นั้น เห็นสมควรให้นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ปฏิบัติตน
ในระหว่างที่ศึกษาในโรงพยาบาลสมทบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานตามตารางการศึกษาและสถานที่ที่กองการศึกษากาหนดไว้
2. การปฏิบัติง านในโรงพยาบาลสมทบต่ างจัง หวัด ต้องเดินทางไปและกลับด้ วย รถรับ - ส่ง ที่วิท ยาลั ย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจัดเตรียมไว้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ออกเดินทาง ในวันอาทิตย์ เวลา ๐๘๐๐ (ก่อนเริ่มการปฏิบัติในวันจันทร์)
ออกเดินทาง ในวันอาทิตย์ เวลา ๑๑๐๐ (วันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน)
3. โรงพยาบาลสมทบ ในกรุงเทพมหานคร จะจัดรถไปส่งวันจันทร์ รถออกเวลา 063๐ (วันแรกของการ
ปฏิบัติงาน) เมื่อสิ้นสุดวงรอบการปฏิบัติงาน ให้นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เดินทางกลับเอง
๔. ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ต้องการขอลาหยุดการศึกษา หรือลากิจในระหว่างที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบ ให้ส่งใบลาตามแบบฟอร์มที่กาหนด ถึงอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาใน
โรงพยาบาลสมทบนั้น ๆ เพื่อขออนุญาต เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยจึงจะลาได้ และให้ส่งสาเนาใบลาที่
ได้รับอนุมัติแล้วให้กองการศึกษา เพื่อแจ้งรายวิชาที่รับผิดชอบ และ กองการปกครองทราบ ส่วนใบลา
ฉบับจริงให้นาส่งกองการศึกษาเมื่อเดินทางกลับมาจากการฝึกปฏิบัติงานในรอบนั้น ๆ
๕. ห้ามนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ นาพาหนะส่วนตัวไปใช้ในช่วงเวลาฝึกปฏิบัติงาน หรือ ให้
ผู้ปกครองไปรับและส่ง แต่หากมีความจาเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉินที่จาเป็นไม่สามารถเดินทางไปและ
กลับด้วยรถที่จัดให้ ให้รายงานรองผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
โดยตรง
๖. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งของอาจารย์ทุกท่านในโรงพยาบาลสมทบอย่างเคร่งครัด
๗. มีม ารยาทที่ดี ง ามต่อบุ คคลต่ า ง ๆ อย่า งเหมาะสม ไม่ ก่อความเสี ยหายเดือดร้อนแก่ผู้ ร่วมงาน และ
คานึงถึงชื่อเสียงของสถาบันตลอดเวลา
๘. ในกรณีที่กระทาผิดระเบียบตามประกาศที่กาหนด จะได้มีการรายงานตัดคะแนนความประพฤติตาม
ความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
(ลงชื่อ) พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์
(ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์)
ผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เรื่อง การปฏิบัติสาหรับ นพท./นศพ.วพม. เมื่อเข้าเรียนผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์
(โปรแกรม Google Meet, Zoom, Microsoft Teams หรือโปรแกรมถ่ายทอดสดอื่น ๆ)
.................................
๑. ให้ นพท./นศพ.วพม. เตรียมพร้อมก่อนเวลาเรียน 5–10 นาที เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์
ภาพและสัญญาณเสียง สัญญาณอินเทอร์เน็ต
2. ให้ นพท./นศพ.วพม. ปิดไมค์และปิดกล้องวีดีโอให้อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบยอด
และรายชื่อผู้เข้าเรียน
3. นพท./นศพ.วพม.จะต้องเปิดกล้องวีดีโอตลอดเวลาขณะที่มี การเรียนการสอน (จากัด
นพท./นศพ.วพม. 1 คน ต่ออุปกรณ์ไม่เกิน 1 เครื่องเท่านั้น)
4. ขณะที่อาจารย์สอน นพท./นศพ.วพม. สามารถใช้ระบบการยกมือเพื่อขอถามคาถามกับ
อาจารย์ได้ หรืออาจเลือกใช้แชทในการถามคาถามอาจารย์ระหว่างการสอน
5. ห้าม นพท./นศพ.วพม. เปิดไมค์จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
6. ห้ามใช้ฟังก์ชั่นการเขียนบนหน้าจอรบกวนสไลด์การสอนของอาจารย์
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
( จันทราภา ศรีสวัสดิ์)
ผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เรื่อง การเรียนรู้ของ นพท./นศพ.วพม.ผ่านระบบการสอนออนไลน์
.................................
๑. การเรียนแบบออนไลน์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง นพท./นศพ.วพม. ต้องเป็นผู้มีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-discipline) บริหารจัดการเวลาเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้งานระบบและทดลองใช้จริงด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญ
2. นพท./นศพ.วพม. ต้องมีความตั้งใจและพร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งให้
ความร่วมมือในการร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ ของอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ประโยชน์ในการเรียนวิชาอื่น ๆ ต่อไป
3. การทาแบบทดสอบทุกครั้งต้องทาภายในเวลาที่กาหนด นพท./นศพ.วพม.ควรเตรียมความพร้อม
ของตนองทุกด้าน เช่น ทบทวนเนื้อหาบทเรียนให้เข้าใจ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณสมบัติและความเร็วรองรับ เตรียมตัว ตั้งใจ มุ่งมั่น และใช้สมาธิเพื่อการทาแบบทดสอบเพียง
กิจกรรมเดียว เป็นต้น
4. แบบทดสอบต่ า ง ๆ จะก าหนดเวลาให้ ท าในห้ ว งเวลาที่ แตกต่ า งกัน นพท./นศพ.วพม.ต้ อ ง
ตรวจสอบเวลา และจานวนข้อก่อนเสมอ
5. การทาแบบทดสอบบางรายวิชา ไม่มีการเฉลย นพท./นศพ.วพม.สามารถค้นหาทุกคาตอบด้วย
ตนเอง โดยการศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดช่วงระยะเวลาออนไลน์
6. ความขัดข้องอันเกิดจาก นพท./นศพ.วพม. ไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการยื่นคาร้องขอ
ทาแบบทดสอบซ้า หรือเข้าร่วมกิจกรรมภายหลังได้ ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัยที่สามารถแสดงหลักฐานได้ นพท./นศพ.วพม.
จึงจะได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าทากิจกรรม หรือทาแบบทดสอบภายหลังได้ แต่สัดส่วนคะแนนที่ได้อาจจะไม่เท่ากับการ
ร่วมกิจกรรมในห้วงเวลาปกติ
7. ประธานรายวิชา หรือ หัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาที่มีการสอนออนไลน์ มีหน้าที่รายงาน
เพื่อตัดคะแนนความประพฤติของ นพท./นศพ.วพม. ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ ทั้งนี้รวมถึง
การให้ผู้อื่นใช้ “รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password)” ของตนเอง หรือการใช้ “รหัสผู้ใช้ (Username)
และรหัสผ่าน (Password)” ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) โดยผู้ที่ถูกรายงานจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าเรียนและการ
สอบแบบออนไลน์รายวิชานั้นทันที
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
( จันทราภา ศรีสวัสดิ์)
ผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ข้อสรุปการปฏิบัติของ นพท./นศพ.วพม. ในการปฏิบัติงานที่ รพ.สมทบ
1.

ข้อปฏิบัติของ นพท./นศพ.วพม. ในการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบ
กำรเดินทำงไปฝึกปฏิบัติงำน ให้ นพท./นศพ.วพม. เดินทำงไปและกลับด้วยรถที่ วพม.จัดให้ตำมตำรำง
เท่ำนั้น ห้ามนารถไปเองโดยเด็ดขาด
2. กำรแต่งกำยในระหว่ำงปฏิบัติงำน :ใช้เครื่องแบบตำมระเบียบของ วพม. พร้อมติดป้ำยชื่อ (เสื้อชั้น
คลินิก) ทุกครั้ง นำเสื้อผ้ำเครื่องใช้ไปเท่ำที่จำเป็น
3. กำรปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลสมทบไม่มีวันหยุดเสำร์อำทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต้องปฏิบัติงำน
และอยู่เวรตำมตำรำงกำรปฏิบัติที่โรงพยำบำลจัดให้
4. นพท./นศพ.วพม. ต้องพักอำศัยในที่พักที่โรงพยำบำล หรือ วพม. จัดให้เท่ำนั้น ห้ามไปพักที่อื่น ๆ โดย
เด็ดขาด
5. งดกำรส่งข้อควำมที่เกี่ยวข้องกับคนไข้หรือภำพในเชิงลบทุกกรณี รวมทั้งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับคนไข้ในสื่อสังคมออนไลน์สำธำรณะเด็ดขาด
6. ปฏิบัติตนอย่ำงอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมำคำรวะ ต่อบุคลำกรของโรงพยำบำล ผู้ป่วย และคนอื่น ๆ
7. ให้เกียรติบุคลำกรทุ กระดับ มีกิริยำวำจำที่สุภำพ มีควำมอดทน และอดกลั้น ต่อสิ่งที่ไม่พึงพอใจที่
เกิดขึ้น
8. ไม่ควรวิจำรณ์กำรบริหำรงำนหรือตัวบุคคลของโรงพยำบำล และขณะปฏิบัติงำนควรศึกษำหำข้อมูล
จำกเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับด้วยตนเอง
9. กรณีที่ต้องกำรลำกิจในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน ต้องเขียนใบลำล่วงหน้ำ 1 วัน และเสนออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อ
ลงนำมอนุญำต และ สำเนำกำรลำให้กองกำรศึกษำ วพม. ทรำบ
10. ดูแลรักษำสุขภำพให้แข็งแรง ถ้ำมีโรคประจำตัวให้นำยำติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
11. ไม่นำของมีค่ำติดตัวไประหว่ำงกำรออกไปฝึกปฏิบัติงำนและหำกมีกำรสูญหำยเกิดขึ้นต้องรับผิดชอบเอง
การปฏิบัติงาน
2.1 ในเวลาราชการ
2.1.1 นพท./นศพ.วพม. ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงำนตำมตำรำงหมุนเวียน ซึ่งแต่ละโรงพยำบำลจะเป็นผู้จัด
ตำรำงปฏิบัติงำนให้ โดยจะปฏิบัติงำนที่หอผู้ป่วยชำยและหอผู้ป่วยหญิง
2.1.2 นพท./นศพ.วพม. จะเป็นผู้ทำ Admission note, Progress note, Summary และ
Discharge note ร่วมกับแพทย์ผู้รับผิดชอบของโรงพยำบำลนั้น
2.1.3 กำรปฏิบัติงำนของ นพท./นศพ.วพม. อยู่ในกำรดูแลของแพทย์ และแพทย์ประจำบ้ำนของ
โรงพยำบำลนั้นๆ รวมทั้งต้องทำกิจกรรมวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกอำจำรย์ผู้ดูแล
2.2 นอกเวลาราชการ
นพท./นศพ.วพม. มีหน้ำที่อยู่เวรประจำแผนกร่วมกับแพทย์ของโรงพยำบำลตำมที่ทำงโรงพยำบำล
จะเป็นผู้กำหนด รวมทั้งกำรอยู่เวรห้องฉุกเฉิน
1.

2.
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3. จานวน นพท./นศพ.และระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน
3.1 จานวน นพท./นศพ.วพม.
ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 41 จานวน 99 นาย จะแบ่งเป็น 8 กลุ่มๆ ละ 12 - 13 นาย หมุนเวียนฝึกปฏิบัติงาน
ใน รพ.รร.๖ และโรงพยาบาลสมทบ ตลอดปีการศึกษา 2563
3.2 สาขาวิชาที่ฝึกในโรงพยาบาลสมทบ และ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3.2.1 กลุ่ ม วิ ช าประสบการณ์ ท างคลิ นิ ก มี 3 รายวิ ช า (ฝึ กประสบการณ์ ที่ รพ.สมทบ) รวมเวลา
ปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์
รหัสวิชา

รพ.สมทบ
กลุ่มที่ 3

วพมอย 601
ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์
2 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 8
กลุ่มที่ 5 / 7
กลุ่มที่ 2 / 6
กลุ่มที่ 3

วพมศศ 601
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์
2 หน่วยกิต

วพมศธ 601
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 8
กลุ่มที่ 5 / 7
กลุ่มที่ 2 / 6
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 8
กลุ่มที่ 5 / 7
กลุ่มที่ 2 / 6
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รพ.รร.6
รพ.สกลนคร
รพ.รร.6
รพ.มหาราชนครราชสีมา
รพ.สกลนคร
รพ.มหาราชนครราชสีมา
รพ.ชลบุรี
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รพ.รร.6
รพ.สกลนคร
รพ.รร.6
รพ.มหาราชนครราชสีมา
รพ.สกลนคร
รพ.มหาราชนครราชสีมา
รพ.ชลบุรี
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รพ.สกลนคร
รพ.มหาราชนครราชสีมา
รพ.สกลนคร
รพ.มหาราชนครราชสีมา
รพ.ชลบุรี
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ระยะเวลา

ภาควิชาที่
รับผิดชอบ

2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
ภอย.กศ.วพม.
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
ภศศ.กศ.วพม.
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
4 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
ภศธ.กศ.วพม.
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์

3.2.2 กลุ่มรายวิชาปฏิบัติ (ภาควิชามีการหมุนเวียนปฏิบตั ิระหว่าง รพ.รร๖ และ รพ.สมทบ)
ระยะเวลาปฏิบัติงานวิชาละ 7 สัปดาห์ รพ.รร.6 จานวน 4 สัปดาห์ และ รพ.สมทบ จานวน 3 สัปดาห์
รหัสวิชา

วพมกม 601
ปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์
จานวน 6 หน่วยกิต

วพมสน 601
ปฏิบัติสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
จานวน 6 หน่วยกิต

รพ.สมทบ
รพ.รร.6
กลุ่มที่ 3
รพ.สกลนคร
รพ.รร.6
กลุ่มที่ 4
รพ.มหาราชนครราชสีมา
กลุ่มที่ 1 รพ.สกลนคร
กลุ่มที่ 8 รพ.มหาราชนครราชสีมา
กลุ่มที่ 5 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
กลุ่มที่ 7 รพ.อานันทมหิดล
กลุ่มที่ 2 และ 6 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รพ.รร.6
กลุ่มที่ 3
รพ.สกลนคร
รพ.รร.6
กลุ่มที่ 4
รพ.มหาราชนครราชสีมา
กลุ่มที่ 1 รพ.สกลนคร
กลุ่มที่ 8 รพ.มหาราชนครราชสีมา
กลุ่มที่ 5 รพ.นพรัตนราชธานี
กลุ่มที่ 7 รพ.อานันทมหิดล
กลุ่มที่ 2 และ 6 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ระยะเวลา ภาควิชาที่รับผิดชอบ
2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
3 สัปดาห์
3 สัปดาห์
3 สัปดาห์
3 สัปดาห์
3 สัปดาห์
2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
3 สัปดาห์
3 สัปดาห์
3 สัปดาห์
3 สัปดาห์
3 สัปดาห์

ภกม.กศ.วพม.

ภสน.กศ.วพม.

3.2.3 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 3 ฝึกปฏิบัติงานใน รพ.ชุมชน ระยะเวลา 4 สัปดาห์
รหัสวิชา

วพมทช 601
เวชศาสตร์ชุมชน 3
จานวน 4 หน่วยกิต

รพ.สมทบ

กลุ่ม

สายที่ 1

รพ.ท่าวุ้ง (4 สัปดาห์)

กลุ่มที่ 1-8

สายที่ 2

รพ.ท่าหลวง (4 สัปดาห์)

กลุ่มที่ 1-8

สายที่ 3

รพ.พัฒนานิคม (4 สัปดาห์)

กลุ่มที่ 1-8

สายที่ 4

รพ.บางคล้า (4 สัปดาห์)

กลุ่มที่ 1-8

สายที่ 5

รพ.สนามชัยเขต (4 สัปดาห์)

กลุ่มที่ 1-8
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ภาควิชาที่
รับผิดชอบ

ภทช.กศ.วพม.

4. การเดินทางไปโรงพยาบาลสมทบ
4.1 นพท./นศพ.ทุกนายต้องเดินทางไปและกลับด้วย รถรับส่งของ วพม. เท่านั้น ห้ามนารถยนต์
ส่วนตัวขับไปเองต่างหาก
4.2 กาหนดการ จัดรถรับ-ส่ง
เที่ยว

วันที่ออกเดินทาง

เวลารถออก

โรงพยาบาลปลายทาง

โรงพยาบาลสมทบต่างจังหวัด
ทุกวันอาทิตย์ (ก่อนวันฝึก
0800
เที่ยวไป
ปฏิบัติงานจริง 1 วัน)
หน้าอาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รพ.ชลบุรี รพ.มหาราชนครราชสีมา
วันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้าย
ประมาณ 1000 -1100
เที่ยวกลับ ของการปฏิบัติงาน
(รถจาก วพม.เดินทางไปถึง) และ รพ.อานันทมหิดล
โรงพยาบาลสมทบ : รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 3
วันอังคารแรก (หรือตามที่
0700
เที่ยวไป
ภาควิชากาหนด)
หน้าอาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

รพ. ท่าวุ้ง รพ. พัฒนานิคม
รพ.ท่าหลวง รพ. บางคล้า
และ รพ.สนามชัยเขต

วันพฤหัสบดี สัปดาห์
รถออกเดินทาง 0700
เที่ยวกลับ สุดท้าย (หรือตามที่
ภาควิชากาหนด)
โรงพยาบาลสมทบในกรุงเทพมหานคร
วันจันทร์แรก ของการ
0630
เที่ยวไป
ปฏิบัติงาน
หน้าอาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช,
รพ.นพรัตน์ราชธานี,
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
วันสุดท้ายของตาราง
ไม่จัดรถไปรับ
เที่ยวกลับ ปฏิบัติงาน
ให้เดินทางกลับเองเมื่อเสร็จภารกิจ
โรงพยาบาลสกลนคร
วันอาทิตย์
เที่ยวไป
(ก่อนวันปฏิบตั ิงานจริง)
วันเสาร์ (สัปดาห์สุดท้าย)

เดินทางตามเที่ยวบิน
ที่ได้รับจองเป็นหมู่คณะ
หน้าอาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา
รพ.สกลนคร
ออกเดินทาง ตามเที่ยวบินที่กาหนด

เที่ยวกลับ
4.3 ในกรณีที่มีภารกิจ /กิจกรรมส่วนรวมของ วพม. ที่จาเป็นต้องให้ นพท./นศพ.เดินทางกลับมา
ปฏิบัติงาน วพม. (กศ.วพม.) จะทาหนังสือลาไปยังโรงพยาบาลสมทบโดยตรง และ วพม. (หน่วย
เจ้าของกิจกรรม) จะจัดรถรับ – ส่ง เพื่อกลับมาร่วมกิจกรรม
11

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ส่วนบังคับการ) ชั้น 6 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา
โทรศัพท์/โทรสาร 02 354 7757
6. กรณีฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) ติดต่อโดยตรงที่
พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล รองผู้อานวยการกองการศึกษา
พันเอก ผศ.อานาจ ชัยประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
พันเอก ดนัย มีแก้วกุญชร
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
พันเอก เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
พันเอก กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
พันเอก ผศ. ราม รังสินธุ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
พันเอกหญิง กิติพร พุทธิขันธ์
จ่าสิบเอกหญิง ณัฏฐา กกอู่

ส่วนบังคับการกองการศึกษา
ส่วนบังคับการกองการศึกษา
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โทร 095 878 2111
โทร 081 447 9984
โทร 081 850 3407
โทร 085 071 2700
โทร 092 439 5445
โทร 081 399 9700

โทร 083 555 1714
โทร 089 918 5922

แนวทางการปฏิบัติของ นพท./นศพ.ออกฝึกปฏิบัตงิ านภายนอก วพม.
(รพ.สมทบ/รพ.ชุมชน/Elective) กรณีเจ็บป่วย/ประสบอุบัติเหตุ
นพท./นศพ.เจ็บป่วย/ประสบอุบตั ิเหตุ แจ้งอาจารย์ผู้ดูแลของ รพ.ร่วมสอน/รพ.ชุมชน
ให้การดูแลรักษาเบื้องต้นที่ รพ.สมทบ

ไม่รุนแรง
- รักษาหายที่ รพ.สมทบ/รพ.ชุมชน
- ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า หากมีค่าใช้จ่ายสามารถเรียก
เก็บมายัง รพ.ต้นสังกัดของ นพท./
นศพ. หรือกลับมารักษาที่ต้นสังกัด

-

-

รุนแรงและต้องการส่งกลับ
รักษาเบื้องต้นจนปลอดภัย
ในเวลาราชการ แจ้ง กศ.วพม. หรือ
กปค.วพม.(นอกเวลาราชการ) เพื่อ
ประสานงานจัดการ Admit ที่ รพ.
สมทบ หรือส่งรถไปรับ/นาให้นา
รถพยาบาล มาส่งที่ รพ.รร.6
ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก่อน
หรือกลับมารักษาที่ต้นสังกัด
กปค.วพม. แจ้ง บก.กศ.วพม.

*** สิทธิประกันสุขภาพ จะติดตามตัวนพท./นศพ.ไปตลอดการฝึกปฏิบัติงานภายนอก วพม.ทุกแห่ง

สิทธิการรักษา
1. กรณีรักษาที่ รพ.ร่วมสอน / รพ.ชุมชน >> สิทธิประกันสุขภาพ (30 บาท)
2. กรณีรักษาที่ รพ.รร.6 >> ใช้สิทธิประกันสุขภาพ / สิทธิสวัสดิการของ นพท./นศพ.วพม.)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง เมื่อมีอุบัติเหตุ
พ.อ.ปิติรัตน์ หิรัญรัศมี หก.กปค.วพม.
โทร 061 356 3965
พ.ท.ตฤณ สุดประเสริา รอง หก.กปค.วพม.
โทร 086 895 9643
พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. โทร 095 878 2111
พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. โทร 081 816 6616

ผู้ประสานงาน (บก.กศ.วพม.)
1.พ.อ.หญิง กิติพร พุทธิขันธ์
โทร 083 555 1714
2.จ.ส.อ.หญิง ณัฏาา กกอู่
โทร 089 918 5922
นอกเวลาราชการ
นายสิบเวร กปค.วพม.
โทร 088 870 4842
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แนวทางการปฏิบัติของ นพท./นศพ.ที่มีปัญหาจิตใจเมื่อออกฝึกปฏิบัตงิ านภายนอก วพม.
(รพ.สมทบ/รพ.ชุมชน/Elective)
นพท./นศพ.มีปัญหาทางจิตใจ / พฤติกรรม
อาจารย์ผู้ดูแลแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ไม่รุนแรง
- รพ.สมทบ/รพ.ชุมชน ให้การดูแล
เหมือนนักเรียนแพทย์ปกติ
- สังเกตพฤติกรรมอยู่ห่างๆ หากพบ
ปัญหาให้แจ้งมายังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา

รุนแรงและต้องการส่งกลับ
- กปค.วพม.รับกลับมารักษาที่ รพ.รร.6
- กปค.วพม. รายงาน ผอ.กศ.วพม. เพื่อ
ทราบอาการ และการรักษา
- กศ.วพม. ทาหนังสือรายงาน ผอ.วพม.

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง เมื่อมีอุบัติเหตุ
พ.อ.ปิติรัตน์ หิรัญรัศมี หก.กปค.วพม.
โทร 061 356 3965
พ.ท.ตฤณ สุดประเสริา รอง หก.กปค.วพม.
โทร 086 895 9643
พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. โทร 095 878 2111
พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. โทร 081 816 6616

ผู้ประสานงาน (บก.กศ.วพม.)
1.พ.อ.หญิง กิติพร พุทธิขันธ์
โทร 083 555 1714
2.จ.ส.อ.หญิง ณัฏาา กกอู่
โทร 089 918 5922
นอกเวลาราชการ
นายสิบเวร กปค.วพม.
โทร 088 870 4842
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แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๖
Clinical Program
นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
3 (๐-9-3)

วพมสน 602

ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์
ปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์
ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ปฏิบัติสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา

วพมทช ๖๐๑
วพมทช ๖๐๒
วพมศธ ๖๐๑
วพมศธ ๖๐๒
วพมศศ ๖๐๑
วพมศศ ๖๐๒
วพมอย ๖๐๑
วพมอย ๖๐๒
วพมอย ๖๐๓
วพมxx ๖xx

เวชศาสตร์ชุมชน ๓
เวชศาสตร์ทหาร ๒ (เวชปฏิบัติการยุทธ)
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
ปฏิบัติศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์
ปฏิบัติศัลยศาสตร์
ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์
ปฏิบัติอายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒
วิชาเลือก ๖

๔
๒
๑
๒

วพมกม ๖๐๑
วพมกม 602

วพมสน ๖๐๑

4 (0-12-4)

3 (๐-9-3)
4 (0-12-4)

4
4
4
4

3
๒

(๐-๑๒-๔)
(๑-๓-๓)
(๐-๓-๑)
(๐-๖-๒)
(๐-12-4)
(๐-๑2-4)
(๐-12-4)
(๐-๑2-4)
(๐-9-3)
(x-x-x)

รวมจานวนหน่วยกิต ๔๔ หน่วยกิต
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ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจาปีการศึกษา 2563
สาหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 41
ลำดับ

รำยละเอียด

1

วันปฐมนิเทศ

2

เวลำเรียน

3

สัปดำห์ที่ 1 – 8 เรียนใน รพ.รร.6
(กำรระบำดของ COVID-19)

วัน/เดือน/ปี

ระยะเวลำ

วันพุธที่ 13 พ.ค. 63
วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 63 – 18 เม.ย. 63

48 สัปดำห์

ระหว่ำง 18 พ.ค. – 12 ก.ค. 63

8 สัปดำห์

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่
(ซ้อมวันพุธที่

5

สัปดำห์ OSCE วพม. และ MEQ

วันจันทร์ที่ 2 – 8 พ.ย. 63

1 สัปดำห์

6

เวชศำสตร์ทหำร “ปฏิบัติกำรเพชรำวุธ”

วันจันทร์ที่ 9 – 29 พ.ย. 63

3 สัปดำห์

7

สอบขั้นตอนที่ 3 (NL3) ของแพทยสภำ

ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ม.ค. 64
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.พ. 64
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มี.ค. 64

8

สอบ MEQ ของแพทยสภำ

ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ม.ค. 64
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มี.ค. 64

9

พิธีปัจฉิมนิเทศ

4

ก.ย. 63
ก.ย. 63)

วันที่ 19 เม.ย. 64 0830 - 1600

หมายเหตุ ทุกวันพุธ ที่ 2 ของเดือน เป็น เวลาของผู้บังคับบัญชาและกองการปกครอง 1330 - 1540
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ตารางการฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
นพท.100 นำย

ชุดที่ 1 กลุ่ม 1-4

กลุ่มละ 12-13

เรียน 5 สาขาวิชา

สัปดาห์

กลุ่ม
สถานที่ฝึก รพ.สมทบ
จานวนคน/ กลุ่มย่อย

Gr1-1

สถานที่ฝึก
1
2
3
4
5
6
7
8

18 พ.ค.63- 24 พ.ค.63
25 พ.ค.63 - 31 พ.ค.63
1 มิ.ย.63 - 7 มิ.ย.63
8 มิ.ย 63 - 14 มิ.ย.63
15 มิ.ย.63- 21 มิ.ย.63
22 มิ.ย.63- 28 มิ.ย.63
29 มิ.ย.63 - 5 ก.ค.63
6 ก.ค.63 - 12 ก.ค.63

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

13 ก.ค.63- 19 ก.ค.63
20 ก.ค.63- 26 ก.ค.63
27 ก.ค.63 - 2 ส.ค.63
3 ส.ค.63 - 9 ส.ค.63
10 ส.ค.63 - 16 ส.ค.63
17 ส.ค.63 - 23 ส.ค.63
24 ส.ค.63- 30 ส.ค.63
31 ส.ค.63 - 6 ก.ย.63
7 ก.ย.63 - 13 ก.ย.63
14 ก.ย.63 - 20 ก.ย.63
21 ก.ย.63- 27 ก.ย.63
28 ก.ย.63- 4 ต.ค.63
5 ต.ค.63- 11 ต.ค.63
12 ต.ค.63- 18 ต.ค.63
19 ต.ค.63- 25 ต.ค.63
26 ต.ค.63- 1 พ.ย.63
2 พ.ย.63- 8 พ.ย.63
9 พ.ย.63- 15 พ.ย.63
16 พ.ย.63- 22 พ.ย.63
23 พ.ย.63 - 29 พ.ย.63
30 พ.ย.63- 6 ธ.ค.63
7 ธ.ค.63- 13 ธ.ค.63
14 ธ.ค.63- 20 ธ.ค.63
21 ธ.ค.63 - 27 ธ.ค.63
28 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64
4 ม.ค.64 - 10 ม.ค.64
11 ม.ค.64- 17 ม.ค.64
18 ม.ค.64- 24 ม.ค.64
25 ม.ค.64 - 31 ม.ค.64
1 ก.พ. 64 - 7 ก.พ.64
8 ก.พ.64 - 14 ก.พ.64
15 ก.พ. 64 - 21 ก.พ.64
22 ก.พ.64- 28 ก.พ.64
1 มี.ค.64- 7 มี.ค.64
8 มี.ค.64- 14 มี.ค.64
15 มี.ค.64- 21 มี.ค.64
22 มี.ค.64- 28 มี.ค.64
29 มี.ค.64 - 4 เม.ย.64
5 เม.ย.64 - 11 เม.ย.64
12 เม.ย.64 -18 เม.ย.64

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

รพ.สกลนคร

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.สกลนคร

มหาราช

Gr1-2

Gr1-3

Gr1-4

GR 2-1

GR 2-2

GR 2-3

GR 2-4

Gr 3-1

Gr 3-2

Gr 3-3

Gr 3-4

GR 4-1

GR 4-2

GR 4-3

GR 4-4

กลุ่มย่อยละ 3 คน

กลุ่มย่อยละ 3 คน

รพ.สมทบสายที่ 1

Sx ใน

Med ใน

Med

Ped

Ob

SX

Med

Ped

Ob

SX

4 wk

4 wk

Ped

Ob

SX

Med

Ped

Ob

SX

Med

Med ใน

Sx ใน

Ob

SX

Med

Ped

Ob

SX

Med

Ped

4 wk

4 wk

SX

Med

Ped

Ob

SX

Med

Ped

Ob

Sx

Ortho

แก้ปัญหา COVID19 ช่วงแรก 8 สัปดาห์ 18 พ.ค.- 5ก.ค.63

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ER

เวชศำสตร์ชุมชน

Med

Ped
Ob

Sx

Ortho

Med

Ped
Ob

3 wk
ว่ำง 1 wk

4 wk

Ped
Ob

Sx

Ortho

Med

Ped
Ob

Sx

เวชศำสตร์ชุมชน

PED ใน

Sx

Ortho

Med

Ped
Ob

Sx

4 wk

4 wk

Ortho

Med

Ped
Ob

Sx

Ortho

Ortho
2 wk
Elective
2 wk

OB ใน
4 wk

Elective
2 wk
Ortho
2 wk

Ortho Med

Ortho Med

Ped
Ob

Ped
Ob

Sx

Med

Sx ใน

Med ใน

4 wk

4 wk

PED ใน

OB ใน

เวชศำสตร์ชุมชน

4 wk

4 wk

4 wk

ว่ำง 1 wk
ER
3 wk

จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk
เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์) 3 wk

Med
4 wk
Ped
3 wk
OB
3wk
Ortho
2 wk

OB
3wk
Ortho
2 wk
Sx
4 wk

Sx
4 wk

Med
4 wk
Ortho
2 wk

Med
4 wk

Ped

Ped

ER

3 wk

3 wk

OB
3wk
Ortho
2 wk

Med
4 wk

Sx
4 wk

3 wk

3 wk
Sx
4 wk

Ped

3 wk
Ortho
2 wk
Elective
2 wk

Med
4 wk

OB
3wk
Elective
2 wk
Ortho
2 wk

Ped

OB
3wk
Ortho
2 wk

OB
3wk
Ortho
2 wk
Sx
4 wk

4 wk

Sx
4 wk

Med
4 wk
Ortho
2 wk

Med
4 wk

Ped

Ped
3 wk
OB
3wk
Ortho
2 wk
Sx
4 wk

3 wk
Sx
4 wk

Ped

OB
3 wk 3wk
ว่ำง 1 wk
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Ortho
2 wk
Elective
2 wk

Med ใน

OB ใน

Sx ใน

4 wk

4 wk

Ortho
2 wk
Elective
2 wk

Elective
2 wk
Ortho
2 wk
ว่ำง 1 wk

PED ใน
4 wk
OB ใน

ER
3 wk

Med
4 wk

Elective
2 wk
Ortho
2 wk

4 wk

PED ใน

เวชศำสตร์ชุมชน

4 wk

4 wk

ตารางการฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ชุดที่ 2 กลุ่มที่ 5-8
กุมาร สูติ ที่ เจริญกรุง และ นพรัตน์
กลุ่ม 6
กลุ่ม 7

นพท.100 นำย
กลุ่มละ 12-13

สัปดาห์

กลุ่ม
สถานที่ฝึก รพ.สมทบ
จานวนคน/ กลุ่มย่อย

กลุ่ม 5
รพ.ชลบุรี

18 พ.ค.63- 24 พ.ค.63
25 พ.ค.63 - 31 พ.ค.63
1 มิ.ย.63 - 7 มิ.ย.63
8 มิ.ย 63 - 14 มิ.ย.63
15 มิ.ย.63- 21 มิ.ย.63
22 มิ.ย.63- 28 มิ.ย.63
29 มิ.ย.63 - 5 ก.ค.63
6 ก.ค.63 - 12 ก.ค.63

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

13 ก.ค.63- 19 ก.ค.63
20 ก.ค.63- 26 ก.ค.63
27 ก.ค.63 - 2 ส.ค.63
3 ส.ค.63 - 9 ส.ค.63
10 ส.ค.63 - 16 ส.ค.63
17 ส.ค.63 - 23 ส.ค.63
24 ส.ค.63- 30 ส.ค.63
31 ส.ค.63 - 6 ก.ย.63
7 ก.ย.63 - 13 ก.ย.63
14 ก.ย.63 - 20 ก.ย.63
21 ก.ย.63- 27 ก.ย.63
28 ก.ย.63- 4 ต.ค.63
5 ต.ค.63- 11 ต.ค.63
12 ต.ค.63- 18 ต.ค.63
19 ต.ค.63- 25 ต.ค.63
26 ต.ค.63- 1 พ.ย.63
2 พ.ย.63- 8 พ.ย.63
9 พ.ย.63- 15 พ.ย.63
16 พ.ย.63- 22 พ.ย.63
23 พ.ย.63 - 29 พ.ย.63
30 พ.ย.63- 6 ธ.ค.63
7 ธ.ค.63- 13 ธ.ค.63
14 ธ.ค.63- 20 ธ.ค.63
21 ธ.ค.63 - 27 ธ.ค.63
28 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64
4 ม.ค.64 - 10 ม.ค.64
11 ม.ค.64- 17 ม.ค.64
18 ม.ค.64- 24 ม.ค.64
25 ม.ค.64 - 31 ม.ค.64
1 ก.พ. 64 - 7 ก.พ.64
8 ก.พ.64 - 14 ก.พ.64
15 ก.พ. 64 - 21 ก.พ.64
22 ก.พ.64- 28 ก.พ.64
1 มี.ค.64- 7 มี.ค.64
8 มี.ค.64- 14 มี.ค.64
15 มี.ค.64- 21 มี.ค.64
22 มี.ค.64- 28 มี.ค.64
29 มี.ค.64 - 4 เม.ย.64
5 เม.ย.64 - 11 เม.ย.64
12 เม.ย.64 -18 เม.ย.64

รพ.ชลบุรี

มหาราช

Gr 5-1 Gr 5-2 Gr 5-3 Gr 5-4 Gr6-1 Gr6-2 Gr6-3 Gr6-4 Gr7-1 Gr7-2 Gr7-3 Gr7-4 Gr8-1 Gr8-2 Gr8- 3 Gr8-4

สถานที่ฝึก
1
2
3
4
5
6
7
8

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์

กลุ่ม 8

Ortho
2 wk
Elective
2 wk

รพ.สมทบ สายที่ 2
Elective
OB ใน
2 wk
Ortho
4 wk
2 wk
Ortho
Elective
PED ใน
2 wk
2 wk
Elective
Ortho
4 wk
2 wk
2 wk

กลุ่มย่อยละ 3 คน

กลุ่มย่อยละ 3 คน

ER

PED ใน

3 wk
ว่ำง 1 wk

4 wk

OB ใน

ER

4 wk

3 wk
ว่ำง 1 wk

แก้ปัญหา COVID19 ช่วงแรก 8 สัปดาห์ 18 พ.ค.- 5ก.ค.63

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Sx
4 wk
Med
4 wk
Ortho
2 wk
Ped
3 wk
OB
3wk

Ped

Med
4 wk

3 wk

Ortho
2 wk

OB
3wk

Sx
4 wk

Sx
4 wk

OB
3wk

Med
4 wk

Ped

Ortho
2 wk

3 wk

OB
3wk

Med
4 wk

Ped
3 wk
Med

Ped
3 wk

OB
3wk
Ortho Ortho
2 wk 2 wk

OB
3wk
Ortho
2 wk

Sx
4 wk

Med
4 wk

Sx
4 wk

4 wk

Ortho
2 wk
Med
4 wk

Ped

Ped
3 wk
OB
3wk
Ortho
2 wk

4 wk
Ortho
2 wk
Elective
2 wk

Sx
4 wk

3 wk
Sx
4 wk

Sx
4 wk

Med
4 wk

Ped

Ortho
2 wk
Elective
2 wk

PED ใน

Elective
2 wk
Ortho
2 wk

Elective
2 wk
Ortho
2 wk
OB ใน
4 wk

เวชศำสตร์ชุมชน

เวชศำสตร์ชุมชน

4 wk

4 wk

Med ใน

Sx ใน

OB
4 wk
3wk
จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk

3 wk

4 wk

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์) 3 wk
เวชศำสตร์ชุมชน

Sx ใน

4 wk

4 wk

ว่ำง 1 wk

Med
4 wk

3 wk

เวชศำสตร์ชุมชน

Med

Ortho
2 wk

OB
3wk

4 wk

4 wk

Med ใน

Ortho
2 wk

Sx
4 wk

Sx
4 wk

ER
3 wk
Sx ใน

Ped

Sx
4 wk

4 wk

4 wk

Med ใน

PED ใน

Ped
3 wk
OB
3wk

OB
3wk

Med
4 wk

Ped

Ortho
2 wk

OB
3wk

Med
4 wk

Ped
3 wk
Med

Ped
3 wk

OB
3wk
Ortho Ortho
2 wk 2 wk

OB
3wk
Ortho
2 wk
Sx
4 wk

4 wk

Sx
4 wk

Med
4 wk
Ortho
2 wk

Med
4 wk

Ped

Sx
4 wk

Ped

OB
3wk

4 wk

OB ใน

ER

Sx ใน

Med ใน

4 wk

3 wk
ว่ำง 1 wk

4 wk

4 wk
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3 wk
OB
3wk
Ortho
2 wk
Sx
4 wk

3 wk
Sx
4 wk

4 wk

3 wk

Ped

3 wk

Med
4 wk

หมายเหตุ : ปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 19 เม.ย. 64
ศึกษาวิชาเลือกต่างประเทศ วันที่ 20 เม.ย. – 11 พ.ค. 64
ตัดสินผลการศึกษา
วันที่ 21 เม.ย. 64
นขต.วพม.คณะกรรมการศึกษา
สภา วพม.
สภา ม.มหิดล
ต้องส่งเรื่องให้สภา ม.มหิดลภายใน 30 เม.ย. 64
จึงจะบรรจุในวาระการประชุมสภา ม.มหิดลได้ในเดือน
พ.ค. 64 (อ้างอิงข้อมูลเดิม)

จับสลากเลือกหน่วยของ สธ. วันที่ 12 - 17 พ.ค. 64 โดยประมาณ
บรรจุเข้ารับราชการ
วันที่ 18 พ.ค. 64
ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ พบ.
ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุน วันที่ 2 มิ.ย. 64
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รายชื่อกลุ่ม นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 6/2563
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

รหัส
5740060
5740063
5841055
5841071
5841096
5740072
5740075
5841001
5841002
5841003
5841004
5841005
5841006
5841007
5841008
5841009
5841010
5841011
5841012
5841013
5841014
5841015
5841016
5841017
5841018
5841019
5841020
5841021
5841022
5841023
5841024
5841025
5841026

นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.

ชื่อ
มงคลจรัส
ยศลักษณ์
พิสิษฐ์
รชานนท์
อดิศร
วัชรธีรพล
ศรัณย์
กนกวรรณ
กมล
กรวิชญ์
กันตพัฒน์
กานต์
ก้าวภิภัทร์
ไกรริน
ขจีวรรณ
คมชาญ
จตุรภัทร
จารุมาศ
จิดาภา
จิตรภาณุ
จิรภัทร
จิรัชญ์
จิรันธนิน
จุฑามาศ
จุฑาวัฒน์
เจนพจน์
ฉัตรสิริ
ชนกานต์
ชนัญชิดา
ชยุตม์
ชาญยุทธ
ฌริตา
ฐิติภัทร

นามสกุล
เศรษฐ์สิริกานต์
เธียรญาณี
เล็กอุทัย
พิบูลนิยม
กิตติดาเกิง
ตีรวรศักดิ์
เรือนมา
อุปการ
แสงจันทร์
วิสุทธิโกศล
โมระเสริฐ
ศรียุทธศักดิ์
ธรรมสูน
ภัทรกิจธรรม
ประทีปพิชัย
ธาราพิมาณ
สาธิตภัทร
สมุทรสุวรรณ
พันธ์มนัส
กิจปกครอง
บุญศิริศักดิ์
จารุอารยนันท์
ธโนปจัยสิทธิกุล
ศิริวิกุล
คูกนก
เลาหะสราญ
พุ่มวิจิตร
โฉมวิไลลักษณ์
พวกน้อย
ตั้งต่อสกุล
พรพงศ์สวัสดิ์
อนุกูลกิจกุล
แตงไทย
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กลุ่มย่อย 1-4

หมายเหตุ
*
**
***
****
*****

6/2
1/2
4/3
1/2
2/2
3/1
6/4
2/1
7/4
3/4
8/2
2/3
4/4
6/1
5/1
8/1
2/3
1/4
7/4
7/2
8/1
1/3
1/1
7/1
1/1
2/2
3/1
3/1

ลาดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

รหัส
5841027
5841028
5841029
5841030
5841031
5841032
5841033
5841034
5841035
5841036
5841037
5841038
5841039
5841040
5841041
5841042
5841043
5841044
5841046
5841047
5841048
5841049
5841050
5841051
5841052
5841053
5841054

ชื่อ
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นพท.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.

61
62
63
64
65
66

5841145

นพท. นัยธร

ปัญญานาม

1/2

5841056
5841057
5841058
5841059
5841060

นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.

ภู่พิทยา
วิทยเตชะกุล
โอ่เอี่ยม
เจนนพกาญจน์
เป๋อรุณ

8/3
5/2
8/3
4/3
6/3

67

5841061

นศพ. พิจิตรา

วโรดมวิทยา

4/3

ณภัทร
ณภัทร
ณัชธกมล
ณัฏฐนิช
ณัฐชนน์
ณัฐณิชกานต์
ณัฐณิชา
ณัฐวรา
ณัฐวุฒิ
ตฤณ
ธนธิป
ธนพงศ์
ธนรรชล
ธพสิน
ธีรโชติ
นภัค
นภัสสร
นริศรา
นิธิชญา
นิรุตติ
ปณิธิ
ปาริวัธน์
ปิยพนธ์
ปุญณิศา
พชรดนัย
พริษฐ์
พศุตม์
พัชรพล
พัชรพล
พัณณิตา
พัดชา
พัทธพล

นามสกุล
ครุธกูล
พรนพรัตน์
อยู่สวัสดิ์
ศฤงคารพูนเพิ่ม
จารุรัตนศิริกุล
พาหา
ยินดีผลเจริญ
นันทผาสุข
สืบสาย
เศรษฐอุดม
แสงกูล
นงค์นวล
อู่ทอง
กิจจาบริบูรณ์
ทัดมาลัย
เจริญใจ
อู่วิเชียร
รัชพงษ์ไทย
เกษรแพทย์
ตั้งทองทวี
หาญยศ
จุลมนต์
โรจน์ดารงการ
ศักดิ์ธนะเศรษฐ
เจริญทรัพย์
มฤคทัต
แสงสง่า
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กลุ่มย่อย 1-4
8/1
3/1
3/3
3/2
6/4
6/1
8/3
5/3
6/3
4/1
7/4
4/2
1/4
8/2
8/4
8/4
1/3
7/3
2/2
2/1
5/2
5/1
7/2
6/1
7/2
6/2
1/4

หมายเหตุ

ลาดับ
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

รหัส
5841062
5841063
5841064
5841065
5841066
5841067
5841068
5841069
5841070
5841072
5841073
5841074
5841075
5841076
5841077
5841078
5841079
5841080
5841081
5841082
5841083
5841084
5841085
5841086
5841087
5841088
5841089
5841090
5841091
5841092
5841093
5841094

นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นพท.

ชื่อ
พิตรพิบูล
พิรกานต์
เพชรรัตน์
แพรวไพลิน
ภาสวิชญ์
ภิษัชชนม์
ภูเมธ
ภูรพิ ัฒน์
เมธาวี
รมิตา
รัชกาญจน์
รัชสิทธิ์
รัฐนันท์
วรรษมน
วรันธร
วิชญ
วิชญาดา
วรธนัท
ศุภกร
ศุภณัฐ
สณห์เพชร
สิทธกานต์
สิทธิโชค
สิรภัทร
สุกฤษฏิ์
สุชญา
สุญาดา
สุธินี
สุธินี
เสฏฐพงศ์
เสริมพงษ์
หรรษธร

นามสกุล
จริงรักวงษ์
อาชวะพาณิชย์
เลิศลิ่วตระกูล
ศิริจงกลทอง
กุลสุวรรณ์
ภัทรกุล
เจียรเดชาพร
รงค์จิตประภัสร์
ภูชนะศรี
อัศวพิสิฐกุล
สืบท้วม
นวาวัตน์
ธีรพันธ์วิกุล
ใยไหม
ประสพสุขโชค
พากเพียร
เดโชวิบูลย์
เเซ่ลิ่ม
สุนทราภรณ์ชัย
สัตโกวิท
จิระสุทัศน์
ตุลาการวงศ์
ตั้งกิจโชติ
พิทยภัทร
แก้วไพโรจน์
อินทรกาแหง
ตริยเจริญ
ธีระจารุวัฒน์
ศรีมหาโชตะ
เลิศสกุลบรรลือ
แปงปา
วิเศษพานิชกิจ
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กลุ่มย่อย 1-4
6/4
7/3
5/3
5/4
4/1
1/1
5/4
2/1
4/2
2/4
8/4
3/3
5/2
1/3
6/2
5/3
2/4
3/2
7/3
3/3
4/2
7/1
2/3
6/3
4/4
3/2
6/4
8/2
5/4
4/1
5/1
7/1

หมายเหตุ

ลาดับ
100
101

102
103
104

รหัส
5841095
5841097
5841098
5841099
5841100

ชื่อ
นพท.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.

หฤษฎ์
อัญมณี
ธนเดช
เอมมิกา
เอวิกา

นามสกุล
สาทิตานนท์
เบ็ญจขันธ์
ภิญญาวัธน์
หลิมสกุล
ฟังเพราะ

กลุ่มย่อย 1-4
2/4
3/4
3/4
4/4
6/2

หมายเหตุ

* นพท.มงคลจรัส เศรษฐ์สิริกานต์ เรียน อายุรศาสตร์ (กลุ่ม 4)
เรียน วิชาเลือก (กลุ่ม 7/1)
ฝึกเพชราวุธ
เรียน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กลุ่ม 4/1)
เรียน กุมารเวชศาสตร์ (กลุ่ม 6)
เรียน ศัลยศาสตร์ (กลุ่ม 7)

ระหว่างวันที่ 7 ก.ย. 63 – 4 ต.ค. 63
ระหว่างวันที่ 10 – 23 ส.ค. 63
ระหว่างวันที่ 9 – 29 พ.ย. 63
ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 20 ธ.ค. 63
ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 21 มี.ค. 64
ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 18 เม.ย. 64

** นศพ.ยศลักษณ์ เธียรญาณี
***** นศพ.อดิศร กิตติดาเกิง

เรียน อายุรศาสตร์ (กลุ่ม 2)
เรียน วิชาเลือก (กลุ่ม 7/1)
เรียน วิชาสูติศาสตร์ฯ (กลุ่ม 1)
ฝึก เพชราวุธ
เรียน ออร์โธปิดิกส์ (กลุ่ม 3/5)
เรียน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กลุ่ม 3)
เรียน กุมารเวชศาสตร์ (กลุ่ม 3)

ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 14 มิ.ย. 63
ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. – 6 ก.ย. 63
ระหว่างวันที่ 7 ก.ย. – 4 ต.ค. 63
ระหว่างวันที่ 9 – 29 พ.ย. 63
ระหว่างวันที่ 8 – 21 ก.พ. 64
ระหว่างวันที่ 1 – 21 มี.ค. 64
ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 18 เม.ย. 64

***นศพ.พิสิษฐ์ เล็กอุทัย

เรียน สูติศาสตร์ฯ (กลุ่ม 6)
เรียน วิชาเลือก (กลุ่ม 7/1)
เรียน อายุรศาสตร์ (กลุ่ม 4)
ฝึก เพชราวุธ
เรียน ออร์โธปิดิกส์ (กลุ่ม 4/1)
เรียน กุมารเวชศาสตร์ (กลุ่ม 6)
เรียน ศัลยศาสตร์ (กลุ่ม 7)

ระหว่างวันที่ 18 – 14 มิ.ย. 63
ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. – 6 ก.ย. 63
ระหว่างวันที่ 7 ก.ย. – 4 ต.ค. 63
ระหว่างวันที่ 9 – 29 พ.ย. 63
ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 20 ธ.ค. 63
ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 21 มี.ค. 63
ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 18 เม.ย. 63

****นศพ.รัชชานนท์ พิบูลนิยม

เรียน อายุรศาสตร์ (กลุ่ม 2)
เรียน วิชาเลือก (กลุ่ม 7/4)
เรียน สูติศาสตร์ (กลุ่ม 1)
ฝึก เพชราวุธ
เรียน กุมารเวชศาสตร์ (กลุ่ม 6)
เรียน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กลุ่ม 6)

ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 14 มิ.ย. 63
ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. – 6 ก.ย. 63
ระหว่างวันที่ 7 ก.ย. – 4 ต.ค. 63
ระหว่างวันที่ 9 – 29 พ.ย. 63
ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 21 มี.ค. 63
ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 64
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รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอน กับ รพ.สมทบ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ลาดับที่

ภาควิชา

หมายเลข
โทรศัพท์
080-4406837
081-8503407

อาจารย์

1
2

ภอย.กศ.วพม. พ.ท. ณัฐพล สถำวโรดม
ภศศ.กศ.วพม. พ.อ. ดนัย มีแก้วกุญชร

3

ภศธ.กศ.วพม.

5

1. พ.อ. รศ.สมภพ ภู่พิทยำ
2. พ.อ. สำรเดช เขื่องศิริกุล
3. พ.ท. ภูริพันธ์ จิรำงกูร
ภสน.กศ.วพม. 1. พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฦำชัย
2. ร.อ.หญิง สุพิชชำ รักษ์กุลเกียรติ
3. ร.อ. ณัฐพงศ์ เสริมสุขเจริญชัย
4. นพ. กษิติ เที่ยงธรรม
ภกม.กศ.วพม. พ.อ. รศ.ปิยะ รุจกิจยำนนท์

081-5778183
081-8233432
061-5466911
081-8666706
089-7834463
081-4741459
083-8384728
091-0034585

๖

ภทช.กศ.วพม.

085-8133876

4

พ.อ. ผศ.วิศิษฐ์ แก้วพุด

หมายเลข
โทรศัพท์
น.ส. อัชชยำ คำลุน
092-9627792
จ.ส.อ.หญิง สุภีพร เนตร 02-7633133
วงษ์
น.ส. จุฑำมำศ
089-6730798
พึงเทพำ
เจ้าหน้าที่

-

-

น.ส. อนงค์ วงษ์วำฬ

089-0951599

-

-

รายชื่อผู้ประสานงานของ รพ.สมทบ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

รายชื่อผู้ประสานงาน รพ.
และเบอร์ติดต่อ
081 258 4740
เคุณสิริพร เปล่งรัศมี

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

คุณทิพย์ฯ
คุณธิติมำ ดียิ่ง
คุณดวงเนตร

086 902 1123
02 289 7497
084 435 2160

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

คุณปิยพร สิทธิถำวร
คุณกิ๊ก
คุณ วันวิสำ สำริบุตร

081 074 8494
083 726 2835
062 342 3549

คุณบุษกร แก้ววิเชียร
จ.ส.อ.สำรำญฯ
คุณพัชรินทร์ฯ
คุณเพชรดำวเรือง ก๋งมี
ประเสริฐ
คุณตุ๊กฯ

098 623 5405
38105
089 618 5666

สูติฯ น.อ. ปรัชญำฯ
กุมำรฯ น.อ.หญิง ภรณีฯ
อำยุรฯ นพ.อุดมศักดิ์ฯ
ศัลยศำสตร์ นพ.ณัฐพงษ์ฯ
ศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิก นพ.คงธัญฯ
และ นพ.ณัฐกุล
กุมำรฯ นพ.เฉลิมพลฯ
อำยุรฯ พ.อ. นำวีฯ
นพ.ศิรยุสม์ฯ

084 147 9587

อำยุรฯ นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย

081 723 0550

ออร์โธฯ นพ.กันตนพ ฐิติรุ่งเรือง

ชื่อ รพ.

โรงพยาบาลอานันทมหิดล
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลชลบุรี

รายชื่ออาจารย์ที่รับผิดชอบ
สูติฯ น.อ.วิบูลย์ฯ, น.อ.สุพจน์ฯ
กุมำรฯ น.อ.สืบสุขฯ, น.อ. นภฯ

โรงพยาบาลท่าวุ้ง
โรงพยาบาลท่าหลวง
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
ประสำน ภทช.วพม. 93609
โรงพยาบาลบางคล้า
โรงพยาบาลสนามชัยเขต
หมายเหตุ ขณะที่ปฏิบัติงานอยู่โรงพยาบาลสมทบ ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถานที่นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด
การรับ-ส่ง นักเรียนจะเป็นไปตามวงรอบการปฏิบัติงานเท่านั้น ห้ามมิให้นักเรียนเดินทางกลับเอง
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ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รายวิชาปฏิบัติอายุรศาสตร์ วพมอย 602
wk
1
2
3
4

ห้วงเวลา
18 - 24 พ.ค. 63
25 - 31 พ.ค. 63
1 - 7 มิ.ย. 63
8 - 14 มิ.ย. 63

5
6
7
8

15 - 21 มิ.ย. 63
22 - 28 มิ.ย. 63
29 มิ.ย.63 - 5 ก.ค.63
6 - 12 ก.ค. 63

17
18
19
20

7 - 13 ก.ย. 63
14 - 20 ก.ย. 63
21 - 27 ก.ย. 63
28 ก.ย. 63- 4 ต.ค. 63

21
22
23
24

5 - 11 ต.ค. 63
12 - 18 ต.ค. 63
19 - 25 ต.ค. 63
26 ต.ค. 63- 1 พ.ย. 63

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ นพท./นศพ.วพม.
นพท.ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน
9 นศพ.สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ
นศพ.นิรุตติ ตั้งทองทวี
10 นศพ.รมิตำ อัศวพิสิฐกุล
นศพ.ภูริพัฒน์ รงค์จิตประภัสร์
11 นศพ.วิชญำดำ เดโชวิบูลย์
นศพ.กรวิชญ์ วิสทุ ธิโกศล
12 นพท.หฤษฎ์ สำทิตำนนท์
13 นศพ.รชำนนท์ พิบูลนิยม
นศพ.ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์
นศพ.นิธชิ ญำ เกษรแพทย์
14 นศพ.ยศลักษณ์ เธียรญำณี
นศพ.จตุรภัทร สำธิตภัทร
15 นศพ.อดิศร กิตติดำเกิง
นพท.จิรัชญ์ จำรุอำรยนันท์
นศพ.ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์
7 นศพ.ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร
นศพ.ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล
8 นศพ.นภัสสร อู่วิเชียร
นศพ.ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
9 นศพ.วรรษมน ใยไหม
นศพ.ศรัณย์ เรือนมำ
10 นศพ.จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล
นศพ.กมล แสงจันทร์
11 นพท.ธนรรชล อู่ทอง
นพท.นัยธร ปัญญำนำม
12 นศพ.พศุตม์ แสงสง่ำ
เว้น สป.ที่ 9 - 16 วันที่ 13 ก.ค. - 6 ก.ย. 63
นศพ.ตฤณ เศรษฐอุดม
8 นศพ.พัดชำ เจนนพกำญจน์
นพท.ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
9 นศพ.พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
นพท.เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
10 นศพ.จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
นศพ.ธนพงศ์ นงค์นวล
11 นศพ.สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
นพท.เมธำวี ภูชนะศรี
12 นศพ.เอมมิกำ หลิมสกุล
นศพ.สัณห์เพชร จิระสุทัศน์
13 นพท.มงคลจรัส เศรษฐ์สิริกำนต์
14 นศพ.พิสิษฐ์ เล็กอุทัย
นศพ.กนกวรรณ อุปกำร
นศพ.ขนัญชิดำ พวกน้อย
7 นศพ.นริศรำ รัชพงษ์ไทย
นศพ.สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์
8 นศพ.พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์
นพท.หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ
9 นศพ.ศุภกร สุนทรำภรณ์ชัย
นพท.จฑำวัฒน์ คูกนก
10 นพท.ไกรริน ภัทรกิจธรรม
นศพ.ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร
11 นศพ.จุฑำมำศ ศิริวิกุล
นพท.พชรดนัย เจริญทรัพย์
12 นศพ.ธนธิป แสงกุล
จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk 2 พ.ย.63- 8 พ.ย.63
เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์) 3 wk 9 พ.ย. - 29 พ.ย. 63
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รอบที่ /กลุ่ม

รอบที่ 1 กลุ่ม 2

รอบที่ 2 กลุ่ม 1

รอบที่ 3 กลุ่ม 4

รอบที่ 4 กลุ่ม 7

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รายวิชาปฏิบัติอายุรศาสตร์ วพมอย 602 (ต่อ)
wk
29
30
31
32

ห้วงเวลา
30 พ.ย. 63- 6 ธ.ค. 63
7 - 13 ธ.ค. 63
14 - 20 ธ.ค. 63
21 - 27 ธ.ค. 63

37
38
39
40

25 - 31 ม.ค. 64
1 - 7 ก.พ. 64
8 - 14 ก.พ. 64
15 - 21 ก.พ. 64

41
42
43
44

22 - 28 ก.พ. 64
1 - 7 มี.ค. 64
8 - 14 มี.ค. 64
15 - 21 มี.ค. 64

45
46
47
48

22 - 28 มี.ค. 64
29 มี.ค. 64 - 4 เม.ย. 64
5 - 11 เม.ย. 64
12 - 16 เม.ย. 64

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ นพท./นศพ.วพม.
นศพ.กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
7 นศพ.สุชำญำ อินทรกำแหง
นศพ.ฌริตำ อนุกูลกิจกูล
8 นศพ.ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
นศพ.ฐิติภัทร แตงไทย
9 นพท.รัชสิทธิ์ นวำรัตน์
นศพ.ณภัทร พรนพรัตน์
10 นศพ.ศุภณัฐ สัตโกวิท
นศพ.ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
11 นศพ.ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
นศพ.วรธนัท แซ่ลิ่ม
12 นศพ.อัญมณี เบ็ญจขันธ์
13 นพท.ธนเดช ภิญญำวัธน์
เว้น สป.ที่ 33-36 วันที่ 28 ธ.ค. 63 - 24 ม.ค. 64
นศพ.จิดำภำ พันธ์มนัส
8 นศพ.ณัฐวุฒิ สืบสำย
นศพ.ณัฐณิชกำนต์ พำหำ
9 นศพ.พัทธพล เป๋อรุณ
นศพ.ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ
10 นศพ.สิรภัทร พิทยภัทร
นศพ.วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
11 นศพ.กำนต์ ศรียุทธศักดิ์
นศพ.พริษฐ์ มฤคทัต
12 นพท.พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
นศพ.วรันธร ประสบสุขโชค
13 นศพ.สุญำดำ ตริยเจริญ
นศพ.เอวิกำ ฟังเพรำะ
14 นพท.ณัชชนน์ จำรุรัตนศิริกุล
นพท.จิตรภำณุ กิจปกครอง
7 นศพ.ณัฐวรำ นันทผำสุข
นพท.ปำริวัธน์ จุลมนต์
8 นศพ.เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล
นศพ.เสริมพงษ์ แปงปำ
9 นศพ.วิชญ พำกเพียร
นศพ.ปณิธี หำญยศ
10 นศพ.แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง
นศพ.พัชรพล วิทยเตชะกุล
11 นศพ.ภูเมธ เจียรเดชำพร
นศพ.รัฐนันท์ ธีรพันธ์วิกุล
12 นศพ.สุธนี ี ศรีมหำโชตะ
นศพ.จิรภัทร บุญศิริศักดิ์
7 นศพ.ณฐณิชำ ยินดีเจริญผล
นศพ.เจนพจน์ เลำหะสรำญ
8 นศพ.พัชรพล ภู่พิทยำ
นศพ.ณภัทร ครุธกูล
9 นศพ.พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
นศพ.คมชำญ ธำรำพิมำณ
10 นพท.ธีรโชติ ทัดมำลัย
นพท.ธพสิน กิจจำบริบูรณ์
11 นศพ.นภัค เจริญใจ
นศพ.สุธฺนี ธีระจำรุวัฒน์
12 นศพ.รัชกำญจน์ สืบท้วม
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รอบที่ /กลุ่ม

รอบที่ 5 กลุ่ม 3

รอบที่ 6 กลุ่ม 6

รอบที่ 7 กลุ่ม 5

รอบที่ 8 กลุ่ม 8

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รายวิชาปฏิบัติศัลยศาสตร์ วพมศศ 602
wk
1
2
3
4

ห้วงเวลา
18 - 24 พ.ค. 63
25 - 31 พ.ค. 63
1 - 7 มิ.ย. 63
8 - 14 มิ.ย. 63

5
6
7
8

15 - 21 มิ.ย. 63
22 - 28 มิ.ย. 63
29 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63
6 - 12 ก.ค. 63

17
18
19
20

7 - 13 ก.ย. 63
14 - 20 ก.ย. 63
21 - 27 ก.ย. 63
28 ก.ย. 63- 4 ต.ค. 63

1
2
3
4
5
6

21
22
23
24

5 - 11 ต.ค. 63
12 - 18 ต.ค. 63
19 - 25 ต.ค. 63
26 ต.ค. 63- 1 พ.ย. 63

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ นพท./นศพ.วพม.
รอบที่ /กลุ่ม
นศพ.ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์
7 นศพ.ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร
นศพ.ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล
8 นศพ.นภัสสร อู่วิเชียร
นศพ.ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
9 นศพ.วรรษมน ใยไหม
รอบที่ 1 กลุ่ม 1
นศพ.ศรัณย์ เรือนมำ
10 นศพ.จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล
นศพ.กมล แสงจันทร์
11 นพท.ธนรรชล อู่ทอง
นพท.นัยธร ปัญญำนำม
12 นศพ.พศุตม์ แสงสง่ำ
นพท.ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน
7 นศพ.จตุรภัทร สำธิตภัทร
นศพ.นิรุตติ ตั้งทองทวี
8 นพท.จิรัชญ์ จำรุอำรยนันท์
นศพ.ภูริพัฒน์ รงค์จิตประภัสร์
9 นศพ.สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ
รอบที่ 2 กลุ่ม 2
นศพ.กรวิชญ์ วิสทุ ธิโกศล
10 นศพ.รมิตำ อัศวพิสิฐกุล
นศพ.ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์
11 นศพ.วิชญำดำ เดโชวิบูลย์
นศพ.นิธชิ ญำ เกษรแพทย์
12 นพท.หฤษฎ์ สำทิตำนนท์
เว้น สป.ที่ 9 - 16 วันที่ 13 ก.ค. - 6 ก.ย. 63
นศพ.กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
7 นศพ.สุชำญำ อินทรกำแหง
นศพ.ฌริตำ อนุกูลกิจกูล
8 นศพ.ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
นศพ.ฐิติภัทร แตงไทย
9 นพท.รัชสิทธิ์ นวำรัตน์
นศพ.ณภัทร พรนพรัตน์
10 นศพ.ศุภณัฐ สัตโกวิท
รอบที่ 3 กลุ่ม 3
นศพ.ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
11 นศพ.ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
นศพ.วรธนัท แซ่ลิ่ม
12 นศพ.อัญมณี เบ็ญจขันธ์
13 นพท.ธนเดช ภิญญำวัธน์
นศพ.จิรภัทร บุญศิริศักดิ์
7 นศพ.ณฐณิชำ ยินดีเจริญผล
นศพ.เจนพจน์ เลำหะสรำญ
8 นศพ.พัชรพล ภู่พิทยำ
นศพ.ณภัทร ครุธกูล
9 นศพ.พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
รอบที่ 4 กลุ่ม 8
นศพ.คมชำญ ธำรำพิมำณ
10 นพท.ธีรโชติ ทัดมำลัย
นพท.ธพสิน กิจจำบริบูรณ์
11 นศพ.นภัค เจริญใจ
นศพ.สุธฺนี ธีระจำรุวัฒน์
12 นศพ.รัชกำญจน์ สืบท้วม
จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk 2 พ.ย.63- 8 พ.ย.63
เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์) 3 wk 9 พ.ย. - 29 พ.ย. 63

27

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รายวิชาปฏิบัติศัลยศาสตร์ วพมศศ 602 (ต่อ)
wk
29
30
31
32

ห้วงเวลา
30 - 6 ธ.ค. 63
7 - 13 ธ.ค. 63
14 - 20 ธ.ค. 63
21 - 27 ธ.ค. 63

33
34
35
36

28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
4 - 10 ม.ค. 64
11 - 17 ม.ค. 64
18 - 24 ม.ค. 64

37
38
39
40

25 - 31 ม.ค. 64
1 - 7 ก.พ. 64
8 - 14 ก.พ. 64
15 - 21 ก.พ. 64

45
46
47
48

22 - 28 มี.ค. 64
29 มี.ค. 64 - 4 เม.ย. 64
5 - 11 เม.ย. 64
12 - 16 เม.ย. 64

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ นพท./นศพ.วพม.
นศพ.จิดำภำ พันธ์มนัส
8 นศพ.ณัฐวุฒิ สืบสำย
นศพ.ณัฐณิชกำนต์ พำหำ
9 นศพ.พัทธพล เป๋อรุณ
นศพ.ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ
10 นศพ.สิรภัทร พิทยภัทร
นศพ.วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
11 นศพ.กำนต์ ศรียุทธศักดิ์
นศพ.พริษฐ์ มฤคทัต
12 นพท.พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
นศพ.วรันธร ประสบสุขโชค
13 นศพ.สุญำดำ ตริยเจริญ
นศพ.เอวิกำ ฟังเพรำะ
14 นพท.ณัชชนน์ จำรุรัตนศิริกุล
นศพ.ตฤณ เศรษฐอุดม
7 นศพ.กนกวรรณ อุปกำร
นพท.ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
8 นศพ.พัดชำ เจนนพกำญจน์
นพท.เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
9 นศพ.พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
นศพ.ธนพงศ์ นงค์นวล
10 นศพ.จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
นพท.เมธำวี ภูชนะศรี
11 นศพ.สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
นศพ.สัณห์เพชร จิระสุทัศน์
12 นศพ.เอมมิกำ หลิมสกุล
นพท.จิตรภำณุ กิจปกครอง
7 นศพ.ณัฐวรำ นันทผำสุข
นพท.ปำริวัธน์ จุลมนต์
8 นศพ.เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล
นศพ.เสริมพงษ์ แปงปำ
9 นศพ.วิชญ พำกเพียร
นศพ.ปณิธี หำญยศ
10 นศพ.แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง
นศพ.พัชรพล วิทยเตชะกุล
11 นศพ.ภูเมธ เจียรเดชำพร
นศพ.รัฐนันท์ ธีรพันธ์วิกุล
12 นศพ.สุธนี ี ศรีมหำโชตะ
เว้น สป.ที่ 41 - 44 วันที่ 22 ก.พ. - 21 มี.ค. 64
นศพ.ขนัญชิดำ พวกน้อย
9 นศพ.ศุภกร สุนทรำภรณ์ชัย
นศพ.สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์
10 นพท.ไกรริน ภัทรกิจธรรม
นพท.หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ
11 นศพ.จุฑำมำศ ศิริวิกุล
นพท.จฑำวัฒน์ คูกนก
12 นศพ.ธนธิป แสงกุล
13 นพท.มงคลจรัส เศรษฐ์สิริกำนต์
นศพ.ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร
นพท.พชรดนัย เจริญทรัพย์
14 นศพ.พิสิษฐ์ เล็กอุทัย
นศพ.นริศรำ รัชพงษ์ไทย
15 นศพ.รชำนนท์ พิบูลนิยม
นศพ.พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์
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รอบที่ /กลุ่ม

รอบที่ 5 กลุ่ม 6

รอบที่ 6 กลุ่ม 4

รอบที่ 7 กลุ่ม 5

รอบที่ 8 กลุ่ม 7

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6/2563
รายวิชาออร์โธปิดิกส์ วพมศธ 602/วิชาเลือกเสรี
wk
1
2
3
4

กลุ่ม 1
ออร์โธ 2 wk
18 พ.ค.63- 24 พ.ค.63
25 พ.ค.63 - 31 พ.ค.63
วิชาเลือก 2 wk
1 มิ.ย.63 - 7 มิ.ย.63
8 มิ.ย 63 - 14 มิ.ย.63

wk

1
2
3
4
5
6

กลุ่ม 5/1-2
นพท.จิตรภำณุ กิจปกครอง
นพท.ปำริวัธน์ จุลมนต์
นศพ.เสริมพงษ์ แปงปำ
นศพ.ปณิธี หำญยศ
นศพ.พัชรพล วิทยเตชะกุล
นศพ.รัฐนันท์ ธีรพันธ์วิกุล

กลุ่ม 2
วิชาเลือก 2 wk
18 พ.ค.63- 24 พ.ค.63
25 พ.ค.63 - 31 พ.ค.63
ออร์โธ 2 wk
1 มิ.ย.63 - 7 มิ.ย.63
8 มิ.ย 63 - 14 มิ.ย.63

กลุ่ม 1
ออร์โธ 2 wk
15 มิ.ย.63- 21 มิ.ย.63
22 มิ.ย.63- 28 มิ.ย.63
วิชาเลือก 2 wk
29 มิ.ย.63 - 5 ก.ค.63
6 ก.ค.63 - 12 ก.ค.63

กลุ่ม 6/1-2
5
1 นศพ.จิดำภำ พันธ์มนัส
6
2 นศพ.ณัฐณิชกำนต์ พำหำ
3 นศพ.ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ
7
4 นศพ.วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
8
5 นศพ.พริษฐ์ มฤคทัต
6 นศพ.วรันธร ประสบสุขโชค
7 นศพ.เอวิกำ ฟังเพรำะ
wk
กลุ่ม 1
ออร์โธ 2 wk
กลุ่ม 8/1-2
9 13 ก.ค.63- 19 ก.ค.63 1 นศพ.จิรภัทร บุญศิริศักดิ์
10 20 ก.ค.63- 26 ก.ค.63 2 นศพ.เจนพจน์ เลำหะสรำญ
วิชาเลือก 2 wk
3 นศพ.ณภัทร ครุธกูล
11 27 ก.ค.63 - 2 ส.ค.63 4 นศพ.คมชำญ ธำรำพิมำณ
12 3 ส.ค.63 - 9 ส.ค.63
5 นพท.ธพสิน กิจจำบริบูรณ์
6 นศพ.สุธฺนี ธีระจำรุวัฒน์
wk
กลุ่ม 1
ออร์โธ 2 wk
กลุ่ม 7/1-2
13 10 ส.ค.63 - 16 ส.ค.63 1 นศพ.ขนัญชิดำ พวกน้อย
14 17 ส.ค.63 - 23 ส.ค.63 2 นศพ.สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์
วิชาเลือก 2 wk
3 นพท.หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ
15 24 ส.ค.63- 30 ส.ค.63 4 นพท.จฑำวัฒน์ คูกนก
16 31 ส.ค.63 - 6 ก.ย.63 5 นศพ.ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร
6 นพท.พชรดนัย เจริญทรัพย์
วิชาเลือก 2 wk
1 นพท.มงคลจรัส เศรษฐ์สิริกานต์
24 ส.ค.63- 30 ส.ค.63 2 นศพ.อดิศร กิตติดาเกิง
31 ส.ค.63 - 6 ก.ย.63 3 นศพ.พสิษฐ์ เล็กอุทัย
4 นศพ.ยศลักษณ์ เธียรญาณี

1
2
3
4
5
6

กลุ่ม 5/3-4
นศพ.ณัฐวรำ นันทผำสุข
นศพ.เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล
นศพ.วิชญ พำกเพียร
นศพ.แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง
นศพ.ภูเมธ เจียรเดชำพร
นศพ.สุธีนี ศรีมหำโชตะ
กลุ่ม 2

วิชาเลือก 2 wk
15 มิ.ย.63- 21 มิ.ย.63
22 มิ.ย.63- 28 มิ.ย.63
ออร์โธ 2 wk
29 มิ.ย.63 - 5 ก.ค.63
6 ก.ค.63 - 12 ก.ค.63

วิชาเลือก 2 wk
13 ก.ค.63- 19 ก.ค.63
20 ก.ค.63- 26 ก.ค.63
ออร์โธ 2 wk
27 ก.ค.63 - 2 ส.ค.63
3 ส.ค.63 - 9 ส.ค.63

วิชาเลือก 2 wk
10 ส.ค.63 - 16 ส.ค.63
17 ส.ค.63 - 23 ส.ค.63
ออร์โธ 2 wk
24 ส.ค.63- 30 ส.ค.63
31 ส.ค.63 - 6 ก.ย.63
วิชาเลือก 2 wk
10 ส.ค.63 - 16 ส.ค.63
17 ส.ค.63 - 23 ส.ค.63
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กลุ่ม 6/3-4
1 นศพ.ณัฐวุฒิ สืบสำย
2 นศพ.พัทธพล เป๋อรุณ
3 นศพ.สิรภัทร พิทยภัทร
4 นศพ.กำนต์ ศรียุทธศักดิ์
5 นพท.พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
6 นศพ.สุญำดำ ตริยเจริญ
7 นพท.ณัชชนน์ จำรุรัตนศิริกุล
กลุ่ม 2
กลุ่ม 8/3-4
1 นศพ.ณฐณิชำ ยินดีเจริญผล
2 นศพ.พัชรพล ภู่พิทยำ
3 นศพ.พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
4 นพท.ธีรโชติ ทัดมำลัย
5 นศพ.นภัค เจริญใจ
6 นศพ.รัชกำญจน์ สืบท้วม
กลุ่ม 2
กลุ่ม 7/3-4
1 นศพ.นริศรำ รัชพงษ์ไทย
2 นศพ.พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์
3 นศพ.ศุภกร สุนทรำภรณ์ชัย
4 นพท.ไกรริน ภัทรกิจธรรม
5 นศพ.จุฑำมำศ ศิริวิกุล
6 นศพ.ธนธิป แสงกุล
1 นศพ.รชานนท์ พิบูลนิยม

Rotate /กลุ่ม
รอบที่ 1
กลุ่มที่ 5

Rotate /กลุ่ม

รอบที่ 2
กลุ่มที่ 6

Rotate /กลุ่ม

รอบที่ 3
กลุ่มที่ 8
Rotate /กลุ่ม

รอบที่ 4
กลุ่มที่ 7

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6/2563
รายวิชาออร์โธปิดิกส์ วพมศธ 602/วิชาเลือกเสรี
wk
ออร์โธ 2 wk
17 7 - 13 ก.ย.63
18 14 - 20 ก.ย.63
วิชาเลือก 2 wk
19 21 - 27 ก.ย.63
20 28 ก.ย.63- 4 ต.ค.63

wk
ออร์โธ 2 wk
29 30 พ.ย.63- 6 ธ.ค.63
30 7 - 13 ธ.ค.63
วิชาเลือก 2 wk
29 30 พ.ย.63- 6 ธ.ค.63
30 7 - 13 ธ.ค.63
ออร์โธ 2 wk
29 30 พ.ย.63- 6 ธ.ค.63
30 7 - 13 ธ.ค.63
wk
ออร์โธ 2 wk
37 25 - 31 ม.ค.64
38 1 - 7 ก.พ.64
วิชาเลือก 2 wk
39 8 - 14 ก.พ.64
40 15 - 21 ก.พ.64

กลุ่ม 1
1
2
3
4
5
6

กลุ่ม 2/1-2
นพท.ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน
นศพ.นิรุตติ ตั้งทองทวี
นศพ.ภูริพัฒน์ รงค์จิตประภัสร์
นศพ.กรวิชญ์ วิสุทธิโกศล
นศพ.ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์
นศพ.นิธิชญำ เกษรแพทย์

กลุ่ม 2
วิชาเลือก 2 wk
7 - 13 ก.ย.63
14 - 20 ก.ย.63
ออร์โธ 2 wk
21 - 27 ก.ย.63
28 ก.ย.63- 4 ต.ค.63

1
2
3
4
5
6

กลุ่ม 1
1
2
3
4
5
6

กลุ่ม 4/1-2
นศพ.ตฤณ เศรษฐอุดม
นพท.ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
นพท.เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
นศพ.ธนพงศ์ นงค์นวล
นพท.เมธำวี ภูชนะศรี
นศพ.สัณห์เพชร จิระสุทัศน์

1 นพท.มงคลจรัส เศรษฐ์สิริกำนต์
2 นศพ.พิสิษฐ์ เล็กอุทัย
กลุ่ม 1
กลุ่ม 3/1-2
1 นศพ.กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
2 นศพ.ฌริตำ อนุกูลกิจกูล
3 นศพ.ฐิติภัทร แตงไทย
4 นศพ.ณภัทร พรนพรัตน์
5 นศพ.ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
6 นศพ.วรธนัท แซ่ลิ่ม
7 นศพ.สุชำญำ อินทรกำแหง

กลุ่ม 2/3-4
นศพ.จตุรภัทร สำธิตภัทร
นพท.จิรัชญ์ จำรุอำรยนันท์
นศพ.สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ
นศพ.รมิตำ อัศวพิสิฐกุล
นศพ.วิชญำดำ เดโชวิบูลย์
นพท.หฤษฎ์ สำทิตำนนท์
กลุ่ม 2

วิชาเลือก 2 wk
30 พ.ย.63- 6 ธ.ค.63
7 - 13 ธ.ค.63
ออร์โธ 2 wk
30 พ.ย.63- 6 ธ.ค.63
7 - 13 ธ.ค.63

1
2
3
4
5
6

กลุ่ม 4/3-4
นศพ.กนกวรรณ อุปกำร
นศพ.พัดชำ เจนนพกำญจน์
นศพ.พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
นศพ.จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
นศพ.สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
นศพ.เอมมิกำ หลิมสกุล

กลุ่ม 2
วิชาเลือก 2 wk
25 - 31 ม.ค.64
1 - 7 ก.พ.64
ออร์โธ 2 wk
8 - 14 ก.พ.64
15 - 21 ก.พ.64

1
2
3
4
5
6

กลุ่ม 3/3-4
นศพ.ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
นพท.รัชสิทธิ์ นวำรัตน์
นศพ.ศุภณัฐ สัตโกวิท
นศพ.ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
นศพ.อัญมณี เบ็ญจขันธ์
นพท.ธนเดช ภิญญำวัธน์

Rotate /กลุ่ม
รอบที่ 5
กลุ่มที่ 2

Rotate /กลุ่ม

รอบที่ 6
กลุ่มที่ 4

Rotate /กลุ่ม

รอบที่ 7
กลุ่มที่ 3

ออร์โธ 2 wk
8 - 14 ก.พ.64
15 - 21 ก.พ.64

wk
ออร์โธ 2 wk
45 22 - 28 มี.ค.64
46 29 มี.ค.64 - 4 เม.ย.64
วิชาเลือก 2 wk
47 5 - 11 เม.ย.64
48 12 -16 เม.ย.64

1 นศพ.ยศลักษณ์ เธียรญานี
2 นศพ.อดิศร กิตติดาเกิง
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 1/1-2
วิชาเลือก 2 wk
กลุ่ม 1/3-4
1 นศพ.ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์ 22 - 28 มี.ค.64
1 นศพ.ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร
2 นศพ.ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล
29 มี.ค.64 - 4 เม.ย.64 2 นศพ.นภัสสร อู่วิเชียร
3 นศพ.ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
ออร์โธ 2 wk
3 นศพ.วรรษมน ใยไหม
4 นศพ.ศรัณย์ เรือนมำ
5 - 11 เม.ย.64
4 นศพ.จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกลุ
5 นศพ.กมล แสงจันทร์
12 -16 เม.ย.64
5 นพท.ธนรรชล อู่ทอง
6 นพท.นัยธร ปัญญำนำม
6 นศพ.พศุตม์ แสงสง่ำ

30

Rotate /กลุ่ม

รอบที่ 8
กลุ่มที่ 1

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รายวิชา ปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ วพมกม 601
wk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ห้วงเวลา
18 - 24 พ.ค.63
25 - 31 พ.ค.63
1 - 7 มิ.ย.63
8 - 14 มิ.ย.63
15 - 21 มิ.ย.63
22 - 28 มิ.ย.63

รายชื่อ นพท./นศพ.
นศพ.จิรภัทร บุญศิริศักดิ์

นศพ.คมชำญ ธำรำพิมำณ

รอบที่ 1/กลุ่ม

นศพ.ณัฐณิชำ ยินดีเจริญผล นพท.ธีรโชติ ทัดมำลัย

นศพ.เจนพจน์ เลำหะสรำญ นพท.ธพสิน กิจจำบริบูรณ์

นศพ.พัชรพล ภู่พิทยำ

นศพ.นภัค เจริญใจ

นศพ.ณภัทร ครุธกูล

นศพ.พัณณิตำ โอ่เอี่ยม

นศพ.รัชกำญจน์ สืบท้วม

นศพ.ณัฐวรำ นันทผำสุข

นศพ.แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง

นศพ.สุธฺนี ธีระจำรุวัฒน์

นพท.จิตรภำณุ กิจปกครอง นศพ.ปณิธี หำญยศ
นพท.ปำริวัธน์ จุลมนต์

นศพ.พัชรพล วิทยเตชะกุล นศพ.เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล นศพ.ภูเมธ เจียรเดชำพร

29 มิ.ย.63 - 5 ก.ค.63 นศพ.เสริมพงษ์ แปงปำ

นศพ.รัฐนันท์ ธีรพันธ์วิกุล

นศพ.วิชญ พำกเพียร

นศพ.สุธีนี ศรีมหำโชตะ

6 - 12 ก.ค.63
13 - 19 ก.ค.63
20 - 26 ก.ค.63

นพท.จฑำวัฒน์ คูกนก

นศพ.นริศรำ รัชพงษ์ไทย

นพท.ไกรริน ภัทรกิจธรรม

นศพ.ขนัญชิดำ พวกน้อย

นศพ.สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์ นศพ.ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร นศพ.พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์ นศพ.จุฑำมำศ ศิริวิกุล

27 ก.ค.63 - 2 ส.ค.63 นพท.หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ นพท.พชรดนัย เจริญทรัพย์ นศพ.ศุภกร สุนทรำภรณ์ชัย นศพ.ธนธิป แสงกุล

21
22
23
24
25
26
27
28
29

3 - 9 ส.ค.63
นพท.ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน นศพ.กรวิชญ์ วิสุทธิโกศล นศพ.จตุรภัทร สำธิตภัทร นศพ.รมิตำ อัศวพิสิฐกุล
10 - 16 ส.ค.63
นศพ.นิรตุ ติ ตั้งทองทวี
นศพ.ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์ นพท.จิรัชญ์ จำรุอำรยนันท์ นศพ.วิชญำดำ เดโชวิบูลย์
17 - 23 ส.ค.63
นศพ.ภูรพิ ัฒน์ รงค์จิตประภัสร์ นศพ.นิธิชญำ เกษรแพทย์ นศพ.สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ
นพท.หฤษฎ์ สำทิตำนนท์
24 - 30 ส.ค.63
31 ส.ค. - 6 ก.ย.63
เว้น สป.ที่ 17 - 20 วันที่ 7 ก.ย. - 4 ต.ค. 63
นศพ.จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล
นศพ.ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์ นศพ.ศรัณย์ เรือนมำ
นศพ.ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร
5 - 11 ต.ค.63
นศพ.ชยุ
ต
ม์
ตั
ง
้
ต่
อ
สกุ
ล
นศพ.กมล
แสงจั
น
ทร์
นศพ.นภั
ส
สร
อู
ว
่
เ
ิ
ชี
ย
ร
นพท.ธนรรชล อู่ทอง
12 - 18 ต.ค.63
นศพ.ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
นพท.นัยธร ปัญญำนำม
นศพ.วรรษมน ใยไหม
นศพ.พศุตม์ แสงสง่ำ
19 - 25 ต.ค.63
26 ต.ค. - 1 พ.ย.63
จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk
2 - 8 พ.ย.63
9 - 15 พ.ย.63
16 - 22 พ.ย.63
เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์) 3 wk
23 - 29 พ.ย.63
เว้น สป. ที่ 29-36 วันที่ 30 พ.ย. 63 - 24 ม.ค. 64
30 พ.ย.63- 6 ธ.ค.63

37
38
39
40
41
42
43
44

25 - 31 ม.ค.64
1 - 7 ก.พ.64
8 - 14 ก.พ.64
15 - 21 ก.พ.64
22 - 28 ก.พ.64
1 - 7 มี.ค.64
8 - 14 มี.ค.64
15 - 21 มี.ค.64

นศพ.ตฤณ เศรษฐอุดม

นศพ.ธนพงศ์ นงค์นวล

นศพ.กนกวรรณ อุปกำร

นพท.ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์

นพท.เมธำวี ภูชนะศรี

นศพ.พัดชำ เจนนพกำญจน์ นศพ.สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
นศพ.เอมมิกำ หลิมสกุล

นศพ.จิดำภำ พันธ์มนัส

นศพ.พริษฐ์ มฤคทัต

นศพ.สุญำดำ ตริยเจริญ

นศพ.ณัฐณิชกำนต์ พำหำ

นศพ.วรันธร ประสบสุขโชค นศพ.สิรภัทร พิทยภัทร

รอบที่ 3 กลุ่ม 7

รอบที่ 4 กลุ่ม 2

รอบที่ 5 กลุ่ม 1

รอบที่ 6 กลุ่ม 4

นพท.ณัชชนน์ จำรุรัตนศิริกุล

นศพ.ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ นศพ.เอวิกำ ฟังเพรำะ

นศพ.กำนต์ ศรียุทธศักดิ์

นศพ.วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์

นพท.พิตรพิบูล จริงรักวงษ์ นศพ.พสิษฐ์ เล็กอุทัย

นศพ.ณัฐวุฒิ สืบสำย

รอบที่ 2 กลุ่ม 5

นศพ.จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ

นพท.เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ นศพ.สัณห์เพชร จิระสุทัศน์ นศพ.พิจิตรำ วโรดมวิทยำ

นศพ.พัทธพล เป๋อรุณ

รอบที่ 1 กลุ่ม 8

นพท.มงคลจรัส เศรษฐ์สิริกานต์

รอบที่ 7 กลุ่ม 6

นศพ.รชานนท์ พิบูลนิยม

45
46
47
48

22 - 28 มี.ค.64

นศพ.กันตพัฒน์ โมระเสริฐ

นศพ.ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม นศพ.ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์

นศพ.ขจีวรรณ ประทีปพิชัย

29 มี.ค.64 - 4 เม.ย.64 นศพ.ฌริตำ อนุกูลกิจกูล

นศพ.วรธนัท แซ่ลิ่ม

นพท.รัชสิทธิ์ นวำรัตน์

นศพ.อัญมณี เบ็ญจขันธ์

5 - 11 เม.ย.64
12 - 16 เม.ย.64

นศพ.ฐิติภัทร แตงไทย

นศพ.สุชำญำ อินทรกำแหง นศพ.ศุภณัฐ สัตโกวิท

นพท.ธนเดช ภิญญำวัธน์

นศพ.ณภัทร พรนพรัตน์

นศพ.ยศลักษณ์ เธียรญำณี

นศพ.ยศลักษณ์ เธียรญานี

นศพ.อดิศร กิตติดำเกิง

นศพ.อดิศร กิตติดาเกิง

31

รอบที่ 8 กลุ่ม 3

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รายวิชาปฏิบัติการสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา วพมสน 601
wk
1
2
3
4
5
6
7
8
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
33
34
35
36
41
42
43
44
45
46
47
48

ห้วงเวลา
รายชื่อ นพท./นศพ.
18 - 24 พ.ค. 63
นศพ.จิดำภำ พันธ์มนัส นศพ.วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์ นศพ.ณัฐวุฒิ สืบสำย นศพ.กำนต์ ศรียุทธศักดิ์
25 - 31 พ.ค. 63
นศพ.ณัฐณิชกำนต์ พำหำ นศพ.พริษฐ์ มฤคทัต นศพ.พัทธพล เป๋อรุณ นพท.พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
นศพ.ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ นศพ.วรันธร ประสบสุขโชค นศพ.สิรภัทร พิทยภัทร นศพ.สุญำดำ ตริยเจริญ
1 - 7 มิ.ย. 63
8 - 14 มิ.ย. 63
นศพ.เอวิกำ ฟังเพรำะ นศพ.พิสิษฐ์ เล็กอุทัย นพท.ณัชชนน์ จำรุรัตนศิริกุล
นศพ.ขนัญชิดำ พวกน้อย นพท.จฑำวัฒน์ คูกนก นศพ.นริศรำ รัชพงษ์ไทย นพท.ไกรริน ภัทรกิจธรรม
15 - 21 มิ.ย. 63
22 - 28 มิ.ย. 63
นศพ.สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์ นศพ.ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร นศพ.พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์ นศพ.จุฑำมำศ ศิริวิกุล
29 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63 นพท.หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ นพท.พชรดนัย เจริญทรัพย์ นศพ.ศุภกร สุนทรำภรณ์ชัย นศพ.ธนธิป แสงกุล
6 - 12 ก.ค. 63
เว้น สป. ที่ 9-12 วันที่ 13 ก.ค. - 9 ส.ค. 63
10 - 16 ส.ค. 63
นศพ.จิรภัทร บุญศิริศักดิ์ นศพ.คมชำญ ธำรำพิมำณ นศพ.ณฐณิชำ ยินดีเจริญผล นพท.ธีรโชติ ทัดมำลัย
นศพ.เจนพจน์ เลำหะสรำญ นพท.ธพสิน กิจจำบริบูรณ์ นศพ.พัชรพล ภู่พิทยำ นศพ.นภัค เจริญใจ
17 - 23 ส.ค. 63
24 - 30 ส.ค. 63
นศพ.ณภัทร ครุธกูล
นศพ.สุธฺนี ธีระจำรุวัฒน์ นศพ.พัณณิตำ โอ่เอี่ยม นศพ.รัชกำญจน์ สืบท้วม
31 ส.ค. 63 - 6 ก.ย. 63
นศพ.ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์ นศพ.ศรัณย์ เรือนมำ
7 - 13 ก.ย. 63
นศพ.ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร นศพ.จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล
14 - 20 ก.ย. 63
นศพ.ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล นศพ.กมล แสงจันทร์ นศพ.นภัสสร อู่วิเชียร นพท.ธนรรชล อู่ทอง
21 - 27 ก.ย. 63
นศพ.ภิษัชชนม์ ภัทรกุล นพท.นัยธร ปัญญำนำม นศพ.วรรษมน ใยไหม นศพ.พศุตม์ แสงสง่ำ
28 ก.ย. - 4 ต.ค. 63 นศพ.รชำนนท์ พิบูลนิยม นศพ.ยศลักษณ์ เธียรญำณี นศพ.อดิศร กิตติดำเกิง
นพท.ก้ำวภิภทั ร์ ธรรมสูน นศพ.กรวิชญ์ วิสุทธิโกศล นศพ.จตุรภัทร สำธิตภัทร นศพ.รมิตำ อัศวพิสิฐกุล
5 - 11 ต.ค. 63
12 - 18 ต.ค. 63
นศพ.นิรุตติ ตั้งทองทวี นศพ.ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์ นพท.จิรัชญ์ จำรุอำรยนันท์ นศพ.วิชญำดำ เดโชวิบูลย์
นศพ.ภูรพิ ัฒน์ รงค์จิตประภัสร์ นศพ.นิธิชญำ เกษรแพทย์ นศพ.สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ นพท.หฤษฎ์ สำทิตำนนท์
19 - 25 ต.ค. 63
26 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
2 - 8 พ.ย. 63
จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk
9 - 15 พ.ย. 63
16 - 22 พ.ย. 63
เวชศำสตร์ทหำร (เวชปฏิบัติกำรยุทธ์) 3 wk
23 - 29 พ.ย. 63
เว้น สป. ที่ 29 - 32 วันที่ 30 พ.ย. - 27 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 นศพ.กันตพัฒน์ โมระเสริฐ นศพ.ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม นศพ.ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์ นศพ.ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
4 - 10 ม.ค. 64
นศพ.ฌริตำ อนุกูลกิจกูล นศพ.วรธนัท แซ่ลิ่ม
นพท.รัชสิทธิ์ นวำรัตน์ นศพ.อัญมณี เบ็ญจขันธ์
11 - 17 ม.ค. 64
นศพ.ฐิติภัทร แตงไทย นศพ.สุชำญำ อินทรกำแหง นศพ.ศุภณัฐ สัตโกวิท นพท.ธนเดช ภิญญำวัธน์
18 - 24 ม.ค. 64
นศพ.ณภัทร พรนพรัตน์
เว้น สป.ที่ 37 - 40 วันที่ 25 ม.ค. - 21 ก.พ. 64
นศพ.ตฤณ เศรษฐอุดม นศพ.ธนพงศ์ นงค์นวล นศพ.กนกวรรณ อุปกำร นศพ.จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
22 - 28 ก.พ. 64
1 - 7 มี.ค. 64
นพท.ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์ นพท.เมธำวี ภูชนะศรี นศพ.พัดชำ เจนนพกำญจน์ นศพ.สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
8 - 14 มี.ค. 64
นพท.เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ นศพ.สัณห์เพชร จิระสุทัศน์ นศพ.พิจิตรำ วโรดมวิทยำ นศพ.เอมมิกำ หลิมสกุล
15 - 21 มี.ค. 64
นพท.จิตรภำณุ กิจปกครอง นศพ.ปณิธี หำญยศ
22 - 28 มี.ค. 64
นศพ.ณัฐวรำ นันทผำสุข นศพ.แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง
29 มี.ค. 64 - 4 เม.ย.
นพท.ปำริวัธน์ จุลมนต์ นศพ.พัชรพล วิทยเตชะกุล นศพ.เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล นศพ.ภูเมธ เจียรเดชำพร
64
5 - 11 เม.ย. 64
นศพ.เสริมพงษ์ แปงปำ นศพ.รัฐนันท์ ธีรพันธ์วกิ ลุ นศพ.วิชญ พำกเพียร นศพ.สุธีนี ศรีมหำโชตะ
12 - 16 เม.ย. 64
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รอบที่ /กลุ่ม
รอบที่ 1 กลุ่ม 6

รอบที่ 2 กลุ่ม 7

รอบที่ 3 กลุ่ม 8

รอบที่ 4 กลุ่ม 1

รอบที่ 5 กลุ่ม 2

รอบที่ 6 กลุ่ม 3

รอบที่ 7กลุ่ม 4

รอบที่ 8 กลุ่ม 5

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 วพมอย 603
wk
ห้วงเวลา
1 18 - 24 พ.ค. 63
2 25 - 31 พ.ค. 63
3 1 - 7 มิ.ย. 63

รายชื่อ นพท./นศพ.
นศพ.ขนัญชิดำ พวกน้อย

นพท.จฑำวัฒน์ คูกนก

นศพ.นริศรำ รัชพงษ์ไทย

รอบ/กลุ่มที่
นพท.ไกรริน ภัทรกิจธรรม

นศพ.สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์ นศพ.ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร นศพ.พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์ นศพ.จุฑำมำศ ศิริวิกุล

รอบที่ 1 กลุ่ม 7

นพท.หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ นพท.พชรดนัย เจริญทรัพย์ นศพ.ศุภกร สุนทรำภรณ์ชัย นศพ.ธนธิป แสงกุล

นศพ.จิรภัทร บุญศิริศักดิ์
นศพ.คมชำญ ธำรำพิมำณ นศพ.ณฐณิชำ ยินดีเจริญผล นพท.ธีรโชติ ทัดมำลัย
9 13 - 19 ก.ค. 63
นศพ.เจนพจน์ เลำหะสรำญ นพท.ธพสิน กิจจำบริบูรณ์ นศพ.พัชรพล ภู่พิทยำ
นศพ.นภัค เจริญใจ
10 20 - 26 ก.ค. 63
นศพ.สุธฺนี ธีระจำรุวัฒน์
นศพ.พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
นศพ.รัชกำญจน์ สืบท้วม
11 27 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 นศพ.ณภัทร ครุธกูล

รอบที่ 2 กลุ่ม 8

17 7 - 13 ก.ย. 63
18 14 - 20 ก.ย. 63
19 21 - 27 ก.ย. 63

รอบที่ 3 กลุ่ม 1

นศพ.ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์ นศพ.ศรัณย์ เรือนมำ

นศพ.ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร

นศพ.จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล

นศพ.ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล

นศพ.กมล แสงจันทร์

นศพ.นภัสสร อู่วิเชียร

นพท.ธนรรชล อู่ทอง

นศพ.ภิษัชชนม์ ภัทรกุล

นพท.นัยธร ปัญญำนำม

นศพ.วรรษมน ใยไหม

นศพ.พศุตม์ แสงสง่ำ

22 12 - 18 ต.ค. 63 นศพ.ตฤณ เศรษฐอุดม
นศพ.ธนพงศ์ นงค์นวล
นศพ.กนกวรรณ อุปกำร
นศพ.จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
23 19 - 25 ต.ค. 63 นพท.ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์ นพท.เมธำวี ภูชนะศรี
นศพ.พัดชำ เจนนพกำญจน์ นศพ.สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
24 26 ต.ค. 63- 1 พ.ย. 63 นพท.เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ นศพ.สัณห์เพชร จิระสุทัศน์ นศพ.พิจิตรำ วโรดมวิทยำ นศพ.เอมมิกำ หลิมสกุล
26
27
28
29
30
31

9 - 15 พ.ย. 63
16 - 22 พ.ย. 63
23 - 29 พ.ย. 63

รอบที่ 4 กลุ่ม 4

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์) 3 wk

30 พ.ย. 63- 6 ธ.ค. 63 นพท.ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน

นศพ.กรวิชญ์ วิสุทธิโกศล

7 - 13 ธ.ค. 63
14 - 20 ธ.ค. 63

นศพ.ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์ นพท.จิรัชญ์ จำรุอำรยนันท์

นศพ.นิรุตติ ตั้งทองทวี

นศพ.จตุรภัทร สำธิตภัทร

นศพ.รมิตำ อัศวพิสิฐกุล
นศพ.วิชญำดำ เดโชวิบูลย์

นศพ.ภูริพัฒน์ รงค์จิตประภัสร์ นศพ.นิธิชญำ เกษรแพทย์

นศพ.สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ

นพท.หฤษฎ์ สำทิตำนนท์

34 4 - 10 ม.ค. 64
35 11 - 17 ม.ค .64
36 18 - 24 ม.ค. 64

นพท.จิตรภำณุ กิจปกครอง นศพ.ปณิธี หำญยศ

นศพ.ณัฐวรำ นันทผำสุข

นศพ.แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง

42 1 - 7 มี.ค. 64
43 8 - 14 มี.ค. 64
44 15 - 21 มี.ค. 64

นพท.ปำริวัธน์ จุลมนต์

นศพ.พัชรพล วิทยเตชะกุล นศพ.เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล นศพ.ภูเมธ เจียรเดชำพร

นศพ.เสริมพงษ์ แปงปำ

นศพ.รัฐนันท์ ธีรพันธ์วิกุล

นศพ.กันตพัฒน์ โมระเสริฐ

นศพ.ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม นศพ.ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์

นศพ.ขจีวรรณ ประทีปพิชัย

นศพ.ฌริตำ อนุกูลกิจกูล

นศพ.วรธนัท แซ่ลิ่ม

นพท.รัชสิทธิ์ นวำรัตน์

นศพ.อัญมณี เบ็ญจขันธ์

นศพ.ฐิติภัทร แตงไทย

นศพ.สุชำญำ อินทรกำแหง นศพ.ศุภณัฐ สัตโกวิท

นพท.ธนเดช ภิญญำวัธน์

นศพ.ณภัทร พรนพรัตน์

นศพ.ยศลักษณ์ เธียรญาณี นศพ.อดิศร กิตติดาเกิง

นศพ.วิชญ พำกเพียร

นศพ.วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์ นศพ.ณัฐวุฒิ สืบสำย
45 22 - 28 มี.ค. 64 นศพ.จิดำภำ พันธ์มนัส
นศพ.พัทธพล เป๋อรุณ
46 29 มี.ค. 64 - 4 เม.ย. 64 นศพ.ณัฐณิชกำนต์ พำหำ นศพ.พริษฐ์ มฤคทัต
นศพ.ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ นศพ.วรันธร ประสบสุขโชค นศพ.สิรภัทร พิทยภัทร
47 5 - 11 เม.ย. 64
นศพ.เอวิกำ ฟังเพรำะ

รอบที่ 6 กลุ่ม 5

นศพ.สุธีนี ศรีมหำโชตะ

รอบที่ 7 กลุ่ม 3

นศพ.กำนต์ ศรียุทธศักดิ์
นพท.พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
นศพ.สุญำดำ ตริยเจริญ
นพท.ณัชชนน์ จำรุรัตนศิริกุล
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รอบที่ 5 กลุ่ม 2

รอบที่ 8 กลุ่ม 6

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.สกลนคร
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ วพมอย 601
wk

ห้วงเวลา

ลาดับ

ว/ด/ป/ รายชื่อ

รอบที่ 1
ลาดับ เพศ

รายชื่อ นพท./นศพ.

กลุ่มที่

ฝึกปฏิบัติงานใน รพ.รร.6 วันที่ 18 พ.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
1 18 - 24 พ.ค. 63
2 25 - 31 พ.ค. 63

3 1 - 7 มิ.ย. 63
4 8 - 14 มิ.ย. 63

5 15 - 21 มิ.ย. 63
6 22 - 28 มิ.ย. 63

7 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 63
8 6 - 12 ก.ค. 63

กลุ่ม 3/1 วันที่ 18 พ.ค.63 - 31 พ.ค. 63
1 นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
2 นศพ. ฌริตำ อนุกูลกิจกุล
3 นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย
4 นศพ. ณภัทร พรนพรัตน์
กลุ่ม 3/4 วันที่ 1 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
1 นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
2 นศพ. อัญมณี เบ็ญจขันธ์
3 นพท.ธนเดช ภิญญำวัธน์
กลุ่ม 3/3 วันที่ 15 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
1 นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
2 นพท. รัชสิทธิ์ นวำวัตน์
3 นศพ. ศุภณัฐ สัตโกวิท
กลุ่ม 3/2 วันที่ 29 มิ.ย. 63 - 11 ก.ค. 63
1 นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
2 นศพ. วรธนัท เเซ่ลิ่ม
3 นศพ. สุชญำ อินทรกำแหง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย

นศพ. กันตพัฒน์
นศพ. ฌริตำ
นศพ. ฐิติภัทร
นศพ. ณภัทร
นศพ. ณัฏฐนิช
นศพ. วรธนัท
นศพ. สุชญำ
นศพ. ณัชธกมล
นพท. รัชสิทธิ์
นศพ. ศุภณัฐ
นศพ. ขจีวรรณ
นศพ. อัญมณี
นพท. ธนเดช

โมระเสริฐ
อนุกูลกิจกุล
แตงไทย
พรนพรัตน์
ศฤงคำรพูนเพิ่ม
เเซ่ลิ่ม
อินทรกำแหง
อยู่สวัสดิ์
นวำวัตน์
สัตโกวิท
ประทีปพิชัย
เบ็ญจขันธ์
ภิญญำวัธน์

3/1
3/1
3/1
3/1
3/2
3/2
3/2
3/3
3/3
3/3
3/4
3/4
3/4

โมระเสริฐ
อนุกูลกิจกุล
แตงไทย
พรนพรัตน์
ศฤงคำรพูนเพิ่ม
เเซ่ลิ่ม
อินทรกำแหง
อยู่สวัสดิ์
นวำวัตน์
สัตโกวิท
ประทีปพิชัย
เบ็ญจขันธ์
ภิญญำวัธน์

3/1
3/1
3/1
3/1
3/2
3/2
3/2
3/3
3/3
3/3
3/4
3/4
3/4

เริ่มฝึกปฏิบัติงาน รพ.สกลนคร วันที่ 13 ก.ค. - 6 ก.ย. 63
9 13 - 19 ก.ค. 63
10 20 - 26 ก.ค. 63

11 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63
12 3 - 9 ส.ค.63

13 10 - 16 ส.ค.63
14 17 - 23 ส.ค.63

15 24 - 30 ส.ค.63
16 31 ส.ค. - 6 ก.ย.63

กลุ่ม 3/1 วันที่ 13 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
1 นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
2 นศพ. ฌริตำ อนุกูลกิจกุล
3 นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย
4 นศพ. ณภัทร พรนพรัตน์
กลุ่ม 3/4 วันที่ 27 ก.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
1 นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
2 นศพ. อัญมณี เบ็ญจขันธ์
3 นพท.ธนเดช ภิญญำวัธน์
กลุ่ม 3/3 วันที่ 10 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
1 นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
2 นพท. รัชสิทธิ์ นวำวัตน์
3 นศพ. ศุภณัฐ สัตโกวิท
กลุ่ม 3/2 วันที่ 24 ส.ค. 63 - 6 ก.ย. 63
1 นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
2 นศพ. วรธนัท เเซ่ลิ่ม
3 นศพ. สุชญำ อินทรกำแหง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

34

ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย

นศพ. กันตพัฒน์
นศพ. ฌริตำ
นศพ. ฐิติภัทร
นศพ. ณภัทร
นศพ. ณัฏฐนิช
นศพ. วรธนัท
นศพ. สุชญำ
นศพ. ณัชธกมล
นพท. รัชสิทธิ์
นศพ. ศุภณัฐ
นศพ. ขจีวรรณ
นศพ. อัญมณี
นพท. ธนเดช

หมายเหตุ

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.สกลนคร
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ วพมอย 601
รอบที่ 2 ฝึกปฏิบัติงาน รพ.สกลนคร วันที่ 30 พ.ย. 63 - 21 มี.ค. 64
wk
ลาดับ
ห้วงเวลา
ว/ด/ป/ รายชื่อ
ลาดับ เพศ
รายชื่อ นพท./นศพ.
กลุ่มที่ หมายเหตุ
29 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63
กลุ่ม 1/1 วันที่ 30 พ.ย. - 27 ธ.ค. 63
1 ชำย นศพ. ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์
1/1
30 7 - 13 ธ.ค. 63
1 นศพ. ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์
2 ชำย นศพ. ชยุตม์
ตั้งต่อสกุล
1/1
31 14 - 20 ธ.ค. 63
2 นศพ. ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล
3 หญิง นศพ. ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
1/1
32 21 - 27 ธ.ค.63
3 นศพ. ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
4 ชำย นศพ. ศรัณย์
เรือนมำ
1/2
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 กลุ่ม 1/3 วันที่ 28 ธ.ค. 63 - 24 ม.ค. 64 5 ชำย นศพ. กมล
แสงจันทร์
1/2
34 4 - 10 ม.ค. 64
1 นศพ. ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร
6 ชำย นพท. นัยธร
ปัญญำนำม
1/2
35 11- 17 ม.ค. 64
2 นศพ. นภัสสร อู่วิเชียร
7 หญิง นศพ. ฉัตรสิริ
พุ่มวิจิตร
1/3
36 18- 24 ม.ค. 64
3 นศพ. วรรษมน ใยไหม
8 หญิง นศพ. นภัสสร
อู่วิเชียร
1/3
37 25- 31 ม.ค. 64
เว้น 1 สป.
9 หญิง นศพ. วรรษมน ใยไหม
1/3
38 1 - 7 ก.พ. 64
กลุ่ม 1/2 วันที่ 1 ก.พ. - 28 ก.พ. 63
10 ชำย นศพ. จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล 1/4
39 8 14 ก.พ. 64
1 นศพ. ศรัณย์ เรือนมำ
11 ชำย นพท. ธนรรชล อู่ทอง
1/4
40 15 - 21 ก.พ. 64
2 นศพ. กมล
แสงจันทร์
12 ชำย นศพ. พศุตม์
แสงสง่ำ
1/4
41 22 - 28 ก.พ. 64
3 นพท. นัยธร ปัญญำนำม
41 22 - 28 ก.พ. 64
กลุ่ม 1/4 วันที่ 22 ก.พ. - 21 มี.ค. 64
**ช่วงเวลำวันที่ 22 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม
42 1 - 7 มี.ค. 64
1 นศพ. จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล
43 8 - 14 มี.ค. 64
2 นพท. ธนรรชล อู่ทอง
44 15 21 มี.ค. 64
3 นศพ. พศุตม์ แสงสง่ำ
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ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.สกลนคร
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ วพมศศ 601
wk
1
2

3
4

5
6

7
8

ห้วงเวลา

ว/ด/ป/ รายชื่อ
ลาดับ เพศ
รายชื่อ นพท./นศพ.
กลุ่มที่
ฝึกปฏิบัติงานใน รพ.รร.6 วันที่ 18 พ.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
18 - 24 พ.ค. 63
กลุ่ม 3/4 วันที่ 18 พ.ค.63 - 31 พ.ค. 63 1 ชำย นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
3/1
25 - 31 พ.ค. 63
1 นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
2 หญิง นศพ. ฌริตำ
อนุกูลกิจกุล
3/1
2 นศพ. อัญมณี เบ็ญจขันธ์
3 ชำย นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย
3/1
3 นพท. ธนเดช ภิญญำวัธน์
4 หญิง นศพ. ณภัทร
พรนพรัตน์
3/1
1 - 7 มิ.ย. 63
กลุ่ม 3/3 วันที่ 1 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 5 หญิง นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม 3/2
8 - 14 มิ.ย .63
1 นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
6 ชำย นศพ. วรธนัท
เเซ่ลิ่ม
3/2
2 นพท. รัชสิทธิ์ นวำวัตน์
7 หญิง นศพ. สุชญำ
อินทรกำแหง
3/2
3 นศพ. ศุภณัฐ สัตโกวิท
8 หญิง นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
3/3
15 - 21 มิ.ย. 63
กลุ่ม 3/2 วันที่ 15 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 9 ชำย นพท. รัชสิทธิ์
นวำวัตน์
3/3
22 - 28 มิ.ย. 63
1 นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
10 ชำย นศพ. ศุภณัฐ
สัตโกวิท
3/3
2 นศพ. วรธนัท เเซ่ลิ่ม
11 หญิง นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
3/4
3 นศพ. สุชญำ อินทรกำแหง
12 หญิง นศพ. อัญมณี
เบ็ญจขันธ์
3/4
29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 63 กลุ่ม 3/1 วันที่ 29 มิ.ย. 63 - 11 ก.ค. 63 13 ชำย นพท. ธนเดช
ภิญญำวัธน์
3/4
6 - 12 ก.ค. 63
1 นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
2 นศพ. ฌริตำ อนุกูลกิจกุล
3 นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย
4 นศพ. ณภัทร พรนพรัตน์
ลาดับ

เริ่มฝึกปฏิบัติงาน รพ.สกลนคร วันที่ 13 ก.ค. - 6 ก.ย. 63
9 13 - 19 ก.ค. 63
10 20 - 26 ก.ค. 63

กลุ่ม 3/3 วันที่ 13 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
1 นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
2 นพท. รัชสิทธิ์ นวำวัตน์
3 นศพ. ศุภณัฐ สัตโกวิท
11 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 กลุ่ม 3/2 วันที่ 27 ก.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
12 3 - 9 ส.ค. 63
1 นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
2 นศพ. วรธนัท เเซ่ลิ่ม
3 นศพ. สุชญำ อินทรกำแหง
13 10 - 16 ส.ค. 63
กลุ่ม 3/1 วันที่ 10 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
14 17 - 23 ส.ค. 63
1 นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
2 นศพ. ฌริตำ อนุกูลกิจกุล
3 นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย
4 นศพ. ณภัทร พรนพรัตน์
15 24 - 30 ส.ค. 63
กลุ่ม 3/4 วันที่ 24 ส.ค. 63 - 6 ก.ย. 63
16 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 63 1 นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
2 นศพ. อัญมณี เบ็ญจขันธ์
3 นพท. ธนเดช ภิญญำวัธน์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย

นศพ. กันตพัฒน์
นศพ. ฌริตำ
นศพ. ฐิติภัทร
นศพ. ณภัทร
นศพ. ณัฏฐนิช
นศพ. วรธนัท
นศพ. สุชญำ
นศพ. ณัชธกมล
นพท. รัชสิทธิ์
นศพ. ศุภณัฐ
นศพ. ขจีวรรณ
นศพ. อัญมณี
นพท. ธนเดช

โมระเสริฐ
อนุกูลกิจกุล
แตงไทย
พรนพรัตน์
ศฤงคำรพูนเพิ่ม
เเซ่ลิ่ม
อินทรกำแหง
อยู่สวัสดิ์
นวำวัตน์
สัตโกวิท
ประทีปพิชัย
เบ็ญจขันธ์
ภิญญำวัธน์

3/1
3/1
3/1
3/1
3/2
3/2
3/2
3/3
3/3
3/3
3/4
3/4
3/4

หมายเหตุ

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.สกลนคร
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ วพมศศ 601
รอบที่ 2 ฝึกปฏิบัติงาน รพ.สกลนคร วันที่ 30 พ.ย. 63 - 21 มี.ค. 64
wk

ห้วงเวลา

29 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63
30 7 - 13 ธ.ค. 63
31 14 - 20 ธ.ค. 63
32 21 - 27 ธ.ค. 63
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
34 4 - 10 ม.ค. 64
35 11 - 17 ม.ค. 64
36 18 - 24 ม.ค. 64
37 25 - 31 ม.ค. 64
37 25 - 31 ม.ค. 64
38 1 - 7 ก.พ. 64
39 8 - 14 ก.พ. 64
40 15 - 21 ก.พ. 64
41 22 - 28 ก.พ. 64
42 1 - 7 มี.ค. 64
43 8 - 14 มี.ค. 64
44 15 - 21 มี.ค. 64

ลาดับ

ว/ด/ป/ รายชื่อ

กลุ่ม 1/3 วันที่ 30 พ.ย. - 27 ธ.ค. 63
1 นศพ. ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร
2 นศพ. นภัสสร อู่วิเชียร
3 นศพ. วรรษมน ใยไหม
เว้น 1 สป.
กลุ่ม 1/2 วันที่ 4 ม.ค. - 31 ม.ค. 64
1 นศพ. ศรัณย์ เรือนมำ
2 นศพ. กมล
แสงจันทร์
3 นพท. นัยธร ปัญญำนำม
กลุ่ม 1/4 วันที่ 25 ม.ค. - 21 ก.พ. 63
1 นศพ. จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล
2 นพท. ธนรรชล อู่ทอง
3 นศพ. พศุตม์ แสงสง่ำ
กลุ่ม 1/1 วันที่ 22 ก.พ. - 21 มี.ค. 64
1 นศพ. ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์
2 นศพ. ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล
3 นศพ. ภิษัชชนม์ ภัทรกุล

ลาดับ

เพศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชำย
ชำย
หญิง
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
ชำย

รายชื่อ นพท./นศพ.
นศพ. ชนกำนต์
นศพ. ชยุตม์
นศพ. ภิษัชชนม์
นศพ. ศรัณย์
นศพ. กมล
นพท. นัยธร
นศพ. ฉัตรสิริ
นศพ. นภัสสร
นศพ. วรรษมน
นศพ. จิรันธนิน
นพท. ธนรรชล
นศพ. พศุตม์

โฉมวิไลลักษณ์
ตั้งต่อสกุล
ภัทรกุล
เรือนมำ
แสงจันทร์
ปัญญำนำม
พุ่มวิจิตร
อู่วิเชียร
ใยไหม
ธโนปจัยสิทธิกุล
อู่ทอง
แสงสง่ำ

กลุ่มที่

หมายเหตุ

1/1
1/1
1/1
1/2
1/2
1/2
1/3
1/3
1/3
1/4
1/4
1/4

**ช่วงเวลาวันที่ 25 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม
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ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.สกลนคร
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางออร์โธปิดิกส์ วพมศธ 601
wk

ห้วงเวลา

ลาดับ

ว/ด/ป/ รายชื่อ

ลาดับ

เพศ

รายชื่อ นพท./นศพ.

ไม่มีฝึกปฏิบัติงานใน รพ.รร.6
เริ่มฝึกปฏิบัติงาน รพ.สกลนคร วันที่ 13 ก.ค. - 6 ก.ย. 63
9 13 - 19 ก.ค. 63 กลุ่ม 3/4 วันที่ 13 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 1 ชำย นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
10 20 - 26 ก.ค. 63
1 นศพ.ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
2 หญิง นศพ. ฌริตำ
อนุกูลกิจกุล
2 นศพ.อัญมณี เบ็ญจขันธ์
3 ชำย นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย
3 นพท. ธนเดช ภิญญำวัธน์
4 หญิง นศพ. ณภัทร
พรนพรัตน์
11 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 กลุ่ม 3/3 วันที่ 27 ก.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 5 หญิง นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
12 3 - 9 ส.ค. 63
1 นศพ.ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
6 ชำย นศพ. วรธนัท เเซ่ลิ่ม
2 นพท. รัชสิทธิ์ นวำวัตน์
7 หญิง นศพ. สุชญำ
อินทรกำแหง
3 นศพ.ศุภณัฐ สัตโกวิท
8 หญิง นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
13 10 - 16 ส.ค. 63 กลุ่ม 3/2 วันที่ 10 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 9 ชำย นพท. รัชสิทธิ์ นวำวัตน์
14 17 - 23 ส.ค. 63
1 นศพ.ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
10 ชำย นศพ. ศุภณัฐ
สัตโกวิท
2 นศพ.วรธนัท เเซ่ลิ่ม
11 หญิง นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
3 นศพ.สุชญำ อินทรกำแหง
12 หญิง นศพ. อัญมณี เบ็ญจขันธ์
15 24 - 30 ส.ค. 63
กลุ่ม 3/1 วันที่ 24 ส.ค. 63 - 6 ก.ย. 63 13 ชำย นพท. ธนเดช
ภิญญำวัธน์
16 31 ส.ค.- 6 ก.ย. 63 1 นศพ.กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
2 นศพ.ฌริตำ อนุกูลกิจกุล
3 นศพ.ฐิติภัทร แตงไทย
4 นศพ.ณภัทร พรนพรัตน์
รอบที่ 2 เริ่มฝึกปฏิบัติงาน รพ.สกลนคร วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 21 มี.ค. 64
32 21 - 27 ธ.ค. 63
กลุ่ม 1/2 วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 1 ชำย นศพ. ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 1 นศพ.ศรัณย์ เรือนมำ
2 ชำย นศพ. ชยุตม์
ตั้งต่อสกุล
2 นศพ.กมล
แสงจันทร์
3 หญิง นศพ. ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
3 นพท. นัยธร ปัญญำนำม
4 ชำย นศพ. ศรัณย์
เรือนมำ
5 ชำย นศพ. กมล
แสงจันทร์
34 4 - 10 ม.ค. 64
เว้น 1 สป.
6 ชำย นพท. นัยธร
ปัญญำนำม
35 11 - 17 ม.ค. 64
กลุ่ม 1/4 วันที่ 11 ม.ค. - 24 ม.ค. 64
7 หญิง นศพ. ฉัตรสิริ
พุ่มวิจิตร
36 18 - 24 ม.ค. 64
1 นศพ.จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล
8 หญิง นศพ. นภัสสร อู่วิเชียร
2 นพท. ธนรรชล อู่ทอง
9 หญิง นศพ. วรรษมน ใยไหม
3 นศพ.พศุตม์ แสงสง่ำ
10 ชำย นศพ. จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล
37 25 - 31 ม.ค .64
กลุ่ม 1/3 วันที่ 25 ม.ค. - 7 ก.พ. 64
11 ชำย นพท. ธนรรชล อู่ทอง
38 1 - 7 ก.พ. 64
1 นศพ.ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร
12 ชำย นศพ. พศุตม์
แสงสง่ำ
2 นศพ.นภัสสร อู่วิเชียร
3 นศพ.วรรษมน ใยไหม
39 8 - 14 ก.พ. 64
กลุ่ม 1/1 วันที่ 8 ก.พ. - 21 ก.พ. 64
40 15 - 21 ก.พ. 64 1 นศพ.ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์
2 นศพ.ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล
3 นศพ.ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
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กลุ่มที่ หมายเหตุ

3/1
3/1
3/1
3/1
3/2
3/2
3/2
3/3
3/3
3/3
3/4
3/4
3/4

1/1
1/1
1/1
1/2
1/2
1/2
1/3
1/3
1/3
1/4
1/4
1/4

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.สกลนคร
รายวิชาปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ วพมกม 601
wk

ห้วงเวลา

1 18 24 พ.ค. 63
2 25 31 พ.ค. 63

3 1 7 มิ.ย. 63
4 8 14 มิ.ย. 63

5 15 - 21 มิ.ย. 63
6 22 - 28 มิ.ย. 63

7 29 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63
8 6 - 12 ก.ค. 63

9 13 - 19 ก.ค. 63

11 27 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63

13 10 – 1 6 ส.ค. 63

15 24 - 30 ส.ค. 63

ว/ด/ป/ รายชื่อ
ลาดับ เพศ
รายชื่อ นพท./นศพ.
กลุ่มที่
ฝึกปฏิบัติงานใน รพ.รร.6 วันที่ 18 พ.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
กลุ่ม 3/2 วันที่ 18 พ.ค.63 - 31 พ.ค. 63 1 ชำย นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
3/1
1 นศพ.ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
2 หญิง นศพ. ฌริตำ
อนุกูลกิจกุล
3/1
2 นศพ.วรธนัท เเซ่ลิ่ม
3 ชำย นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย
3/1
3 นศพ.สุชญำ อินทรกำแหง
4 หญิง นศพ. ณภัทร
พรนพรัตน์
3/1
กลุ่ม 3/1 วันที่ 1 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 5 หญิง นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม 3/2
1 นศพ.กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
6 ชำย นศพ. วรธนัท
เเซ่ลิ่ม
3/2
2 นศพ.ฌริตำ อนุกูลกิจกุล
7 หญิง นศพ. สุชญำ
อินทรกำแหง
3/2
3 นศพ.ฐิติภัทร แตงไทย
8 หญิง นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
3/3
นศพ.ณภัทร พรนพรัตน์
9 ชำย นพท. รัชสิทธิ์
นวำวัตน์
3/3
กลุ่ม 3/4 วันที่ 15 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 10 ชำย นศพ. ศุภณัฐ
สัตโกวิท
3/3
1 นศพ.ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
11 หญิง นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
3/4
2 นศพ.อัญมณี เบ็ญจขันธ์
12 หญิง นศพ. อัญมณี
เบ็ญจขันธ์
3/4
3 นพท.ธนเดช ภิญญำวัธน์
13 ชำย นพท. ธนเดช
ภิญญำวัธน์
3/4
กลุ่ม 3/3 วันที่ 29 มิ.ย. 63 - 11 ก.ค. 63
1 นศพ.ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
2 นพท.รัชสิทธิ์ นวำวัตน์
3 นศพ.ศุภณัฐ สัตโกวิท
เริ่มฝึกปฏิบัติงำน รพ.สกลนคร วันที่ 13 ก.ค. - 30 ส.ค. 63
กลุ่ม 3/2 วันที่ 13 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 1 ชำย นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
3/1
1 นศพ.ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
2 หญิง นศพ. ฌริตำ
อนุกูลกิจกุล
3/1
2 นศพ.วรธนัท เเซ่ลิ่ม
3 ชำย นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย
3/1
3 นศพ.สุชญำ อินทรกำแหง
4 หญิง นศพ. ณภัทร
พรนพรัตน์
3/1
กลุ่ม 3/1 วันที่ 27 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 5 หญิง นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม 3/2
1 นศพ.กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
6 ชำย นศพ. วรธนัท
เเซ่ลิ่ม
3/2
2 นศพ.ฌริตำ อนุกูลกิจกุล
7 หญิง นศพ. สุชญำ
อินทรกำแหง
3/2
3 นศพ.ฐิติภัทร แตงไทย
8 หญิง นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
3/3
4 นศพ.ณภัทร พรนพรัตน์
9 ชำย นพท. รัชสิทธิ์
นวำวัตน์
3/3
กลุ่ม 3/4 วันที่ 10 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 10 ชำย นศพ. ศุภณัฐ
สัตโกวิท
3/3
1 นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
11 หญิง นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
3/4
2 นศพ. อัญมณี เบ็ญจขันธ์
12 หญิง นศพ. อัญมณี
เบ็ญจขันธ์
3/4
3 นพท.ธนเดช ภิญญำวัธน์
13 ชำย นพท. ธนเดช
ภิญญำวัธน์
3/4
กลุ่ม 3/3 วันที่ 24 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
1 นศพ.ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
2 นพท.รัชสิทธิ์ นวำวัตน์
3 นศพ.ศุภณัฐ สัตโกวิท

ลาดับ

39

หมายเหตุ
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รอบที่ 2 ฝึกปฏิบัติงำน รพ.สกลนคร วันที่ 30 พ.ย. 63 - 21 มี.ค. 64
ลาดับ
wk
ห้วงเวลา
ว/ด/ป/ รายชื่อ
ลาดับ เพศ
รายชื่อ นพท./นศพ.
กลุ่มที่
29 30 พ.ย. 63- 6 ธ.ค. 63
กลุ่ม 1/4 วันที่ 30 พ.ย. - 20 ธ.ค. 63
1 ชำย นศพ. ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์
1/1
30 7- 13 ธ.ค. 63
1 นศพ. จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล
2 ชำย นศพ. ชยุตม์
ตั้งต่อสกุล
1/1
31 14 - 20 ธ.ค. 63
2 นพท.ธนรรชล อู่ทอง
3 หญิง นศพ. ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
1/1
3 นศพ. พศุตม์ แสงสง่ำ
4 ชำย นศพ. ศรัณย์
เรือนมำ
1/2
เว้น 1 สป.
5 ชำย นศพ. กมล
แสงจันทร์
1/2
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 กลุ่ม 1/1 วันที่ 28 ธ.ค. 63 - 17 ม.ค. 64 6 ชำย นพท. นัยธร
ปัญญำนำม
1/2
34 4 - 10 ม.ค. 64
1 นศพ. ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์
7 หญิง นศพ. ฉัตรสิริ
พุ่มวิจิตร
1/3
35 11 - 17 ม.ค. 64
2 นศพ. ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล
8 หญิง นศพ. นภัสสร อู่วิเชียร
1/3
3 นศพ. ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
9 หญิง นศพ. วรรษมน ใยไหม
1/3
เว้น 3 สป.
10 ชำย นศพ. จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล 1/4
39 8 - 14 ก.พ. 64
กลุ่ม 1/3 วันที่ 8 ก.พ. - 28 ก.พ. 64
11 ชำย นพท. ธนรรชล อู่ทอง
1/4
40 15 - 21 ก.พ. 64
1 นศพ. ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร
12 ชำย นศพ. พศุตม์
แสงสง่ำ
1/4
41 22 - 28 ก.พ. 64
2 นศพ. นภัสสร อู่วิเชียร
3 นศพ. วรรษมน ใยไหม
กลุ่ม 1/2 วันที่ 1 มี.ค. - 21 มี.ค. 64
42 1 - 7 มี.ค. 64
1 นศพ. ศรัณย์ เรือนมำ
43 8 - 14 มี.ค. 64
2 นศพ. กมล
แสงจันทร์
44 15 - 21 มี.ค. 64
3 นพท.นัยธร ปัญญำนำม
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ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.สกลนคร
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wk

1
2

3
4

5
6

7
8

ห้วงเวลา

ว/ด/ป/ รายชื่อ
ลาดับ เพศ
รายชื่อ นพท./นศพ.
กลุ่มที่
ฝึกปฏิบัติงานใน รพ.รร.6 วันที่ 18 พ.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
18 - 24 พ.ค. 63
กลุ่ม 3/3 วันที่ 18 พ.ค.63 - 31 พ.ค. 63 1 ชำย นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
3/1
25 - 31 พ.ค. 63
1 นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
2 หญิง นศพ. ฌริตำ
อนุกูลกิจกุล
3/1
2 นพท. รัชสิทธิ์ นวำวัตน์
3 ชำย นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย
3/1
3 นศพ. ศุภณัฐ สัตโกวิท
4 หญิง นศพ. ณภัทร
พรนพรัตน์
3/1
1 - 7 มิ.ย. 63
กลุ่ม 3/2 วันที่ 1 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 5 หญิง นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม 3/2
8 - 14 มิ.ย .63
1 นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
6 ชำย นศพ. วรธนัท
เเซ่ลิ่ม
3/2
2 นศพ. วรธนัท เเซ่ลิ่ม
7 หญิง นศพ. สุชญำ
อินทรกำแหง
3/2
3 นศพ. สุชญำ อินทรกำแหง
8 หญิง นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
3/3
15 - 21 มิ.ย. 63
กลุ่ม 3/1 วันที่ 15 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 9 ชำย นพท. รัชสิทธิ์
นวำวัตน์
3/3
22 - 28 มิ.ย. 63
1 นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
10 ชำย นศพ. ศุภณัฐ
สัตโกวิท
3/3
2 นศพ. ฌริตำ อนุกูลกิจกุล
11 หญิง นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
3/4
3 นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย
12 หญิง นศพ. อัญมณี
เบ็ญจขันธ์
3/4
4 นศพ. ณภัทร พรนพรัตน์
13 ชำย นพท. ธนเดช
ภิญญำวัธน์
3/4
29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 63 กลุ่ม 3/4 วันที่ 29 มิ.ย. 63 - 11 ก.ค. 63
6 - 12 ก.ค. 63
1 นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
2 นศพ. อัญมณี เบ็ญจขันธ์
3 นพท. ธนเดช ภิญญำวัธน์
ลาดับ

เริ่มฝึกปฏิบัติงาน รพ.สกลนคร วันที่ 13 ก.ค. - 6 ก.ย. 63
10 20 - 26 ก.ค. 63
กลุ่ม 3/2 วันที่ 20 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
11 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 1 นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคำรพูนเพิ่ม
2 นศพ. วรธนัท เเซ่ลิ่ม
3 นศพ. สุชญำ อินทรกำแหง
12 3 - 9 ส.ค. 63
กลุ่ม 3/1 วันที่ 3 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
13 10 - 16 ส.ค. 63
1 นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ
2 นศพ. ฌริตำ อนุกูลกิจกุล
3 นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย
4 นศพ. ณภัทร พรนพรัตน์
14 17 - 23 ส.ค. 63
กลุ่ม 3/4 วันที่ 17 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
15 24 - 30 ส.ค. 63
1 นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย
2 นศพ. อัญมณี เบ็ญจขันธ์
3 นพท. ธนเดช ภิญญำวัธน์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

16 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 63 กลุ่ม 3/3 วันที่ 31 ส.ค. 63 - 6 ก.ย. 63
1 นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์
2 นพท. รัชสิทธิ์ นวำวัตน์
3 นศพ. ศุภณัฐ สัตโกวิท
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ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย

นศพ. กันตพัฒน์
นศพ. ฌริตำ
นศพ. ฐิติภัทร
นศพ. ณภัทร
นศพ. ณัฏฐนิช
นศพ. วรธนัท
นศพ. สุชญำ
นศพ. ณัชธกมล
นพท. รัชสิทธิ์
นศพ. ศุภณัฐ
นศพ. ขจีวรรณ
นศพ. อัญมณี
นพท. ธนเดช

โมระเสริฐ
อนุกูลกิจกุล
แตงไทย
พรนพรัตน์
ศฤงคำรพูนเพิ่ม
เเซ่ลิ่ม
อินทรกำแหง
อยู่สวัสดิ์
นวำวัตน์
สัตโกวิท
ประทีปพิชัย
เบ็ญจขันธ์
ภิญญำวัธน์

3/1
3/1
3/1
3/1
3/2
3/2
3/2
3/3
3/3
3/3
3/4
3/4
3/4

หมายเหตุ

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.สกลนคร
รายวิชาปฏิบัติสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วพมสน 601
รอบที่ 2 ฝึกปฏิบัติงำน รพ.สกลนคร วันที่ 30 พ.ย. 63 - 21 มี.ค. 64
wk
ลาดับ
ว/ด/ป/ รายชื่อ
ห้วงเวลา
ลาดับ เพศ
รายชื่อ นพท./นศพ.
กลุ่มที่
29 30 พ.ย. 63- 6 ธ.ค. 63 กลุ่ม 1/2 วันที่ 30 พ.ย. - 20 ธ.ค. 63 1 ชำย นศพ. ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์ 1/1
30 7 - 13 ธ.ค. 63
1 นศพ. ศรัณย์ เรือนมำ
2 ชำย นศพ. ชยุตม์
ตั้งต่อสกุล
1/1
31 14 - 20 ธ.ค. 63
2 นศพ. กมล
แสงจันทร์
3 หญิง นศพ. ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
1/1
3 นพท. นัยธร ปัญญำนำม
4 ชำย นศพ. ศรัณย์
เรือนมำ
1/2
32 21 - 27 ธ.ค. 63
กลุ่ม 1/4 วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 5 ชำย นศพ. กมล
แสงจันทร์
1/2
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 1 นศพ. จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล
6 ชำย นพท. นัยธร
ปัญญำนำม
1/2
34 4 - 10 ม.ค. 64
2 นพท. ธนรรชล อู่ทอง
7 หญิง นศพ. ฉัตรสิริ
พุ่มวิจิตร
1/3
3 นศพ. พศุตม์ แสงสง่ำ
8 หญิง นศพ. นภัสสร อู่วิเชียร
1/3
35 11 - 17 ม.ค. 64
เว้น 1 สป.
9 หญิง นศพ. วรรษมน ใยไหม
1/3
36 18 - 24 ม.ค. 64
กลุ่ม 1/1 วันที่ 18 ม.ค. - 7 ก.พ. 64 10 ชำย นศพ. จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล 1/4
37 25 31 ม.ค. 64
1 นศพ. ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์
11 ชำย นพท. ธนรรชล อู่ทอง
1/4
38 1 7 ก.พ. 64
2 นศพ. ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล
12 ชำย นศพ. พศุตม์
แสงสง่ำ
1/4
3 นศพ. ภิษัชชนม์ ภัทรกุล
8 - 28 ก.พ. 64
เว้น 3 สป.
42 1 - 7 มี.ค. 64
กลุ่ม 1/3 วันที่ 1 มี.ค. -21 มี.ค. 64
43 8 - 14 มี.ค. 64
1 นศพ. ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร
44 15 - 21 มี.ค. 64
2 นศพ. นภัสสร อู่วิเชียร
3 นศพ. วรรษมน ใยไหม

42

หมายเหตุ

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.มหาราชนครราชสีมา
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ วพมอย 601
wk

ห้วงเวลา

ลาดับ

ว/ด/ป/ รายชื่อ

รอบที่ 1
ลาดับ เพศ

รายชื่อ นพท./นศพ.

กลุ่มที่

ฝึกปฏิบัติงานใน รพ.รร.6 วันที่ 18 พ.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
1 18 - 24 พ.ค. 63
2 25 - 31 พ.ค. 63

3 1 - 7 มิ.ย. 63
4 8 - 14 มิ.ย. 63

5 15 - 21 มิ.ย. 63
6 22 - 28 มิ.ย. 63

7 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 63
8 6 - 12 ก.ค. 63

กลุ่ม 4/1 วันที่ 18 พ.ค.63 - 31 พ.ค. 63
1 นศพ. ตฤณ
เศรษฐอุดม
2 นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
3 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
กลุ่ม 4/4 วันที่ 1 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
1 นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
2 นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
3 นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
กลุ่ม 4/3 วันที่ 15 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
1 นศพ. กนกวรรณ อุปกำร
2 นศพ. พัดชำ เจนนพกำญจน์
3 นศพ. พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
กลุ่ม 4/2 วันที่ 29 มิ.ย. 63 - 11 ก.ค. 63
1 นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
2 นพท. เมธำวี ภูชนะศรี
3 นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง

นศพ. ตฤณ
นพท. ภำสวิชญ์
นพท. เสฏฐพงศ์
นศพ. ธนพงศ์
นพท. เมธำวี
นศพ. สณห์เพชร
นศพ. กนกวรรณ
นศพ. พัดชำ
นศพ. พิจิตรำ
นศพ. จำรุมำศ
นศพ. สุกฤษฏิ์
นศพ. เอมมิกำ

เศรษฐอุดม
กุลสุวรรณ์
เลิศสกุลบรรลือ
นงค์นวล
ภูชนะศรี
จิระสุทัศน์
อุปกำร
เจนนพกำญจน์
วโรดมวิทยำ
สมุทรสุวรรณ
แก้วไพโรจน์
หลิมสกุล

4/1
4/1
4/1
4/2
4/2
4/2
4/3
4/3
4/3
4/4
4/4
4/4

เริ่มฝึกปฏิบัติงาน รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 13 ก.ค. - 6 ก.ย. 63
9 13 - 19 ก.ค. 63
10 20 - 26 ก.ค. 63

11 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63
12 3 - 9 ส.ค.63

13 10 - 16 ส.ค.63
14 17 - 23 ส.ค.63

15 24 - 30 ส.ค.63
16 31 ส.ค. - 6 ก.ย.63

กลุ่ม 4/1 วันที่ 13 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
1 นศพ. ตฤณ
เศรษฐอุดม
2 นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
3 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
กลุ่ม 4/4 วันที่ 27 ก.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
1 นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
2 นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
3 นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
กลุ่ม 4/3 วันที่ 10 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
1 นศพ. กนกวรรณ อุปกำร
2 นศพ. พัดชำ เจนนพกำญจน์
3 นศพ. พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
กลุ่ม 4/2 วันที่ 24 ส.ค. 63 - 6 ก.ย. 63
1 นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
2 นพท. เมธำวี ภูชนะศรี
3 นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

43

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง

นศพ. ตฤณ
นพท. ภำสวิชญ์
นพท. เสฏฐพงศ์
นศพ. ธนพงศ์
นพท. เมธำวี
นศพ. สณห์เพชร
นศพ. กนกวรรณ
นศพ. พัดชำ
นศพ. พิจิตรำ
นศพ. จำรุมำศ
นศพ. สุกฤษฏิ์
นศพ. เอมมิกำ

เศรษฐอุดม
กุลสุวรรณ์
เลิศสกุลบรรลือ
นงค์นวล
ภูชนะศรี
จิระสุทัศน์
อุปกำร
เจนนพกำญจน์
วโรดมวิทยำ
สมุทรสุวรรณ
แก้วไพโรจน์
หลิมสกุล

4/1
4/1
4/1
4/2
4/2
4/2
4/3
4/3
4/3
4/4
4/4
4/4

หมายเหตุ

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.มหาราชนครราชสีมา
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ วพมอย 601
รอบที่ 2 ฝึกปฏิบัติงาน รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 พ.ย. 63 - 21 มี.ค. 64
wk

ห้วงเวลา

29 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63
30 7 - 13 ธ.ค. 63
31 14 - 20 ธ.ค. 63
32 21 - 27 ธ.ค. 63
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
34 4 - 10 ม.ค. 64
35 11 - 17 ม.ค. 64
36 18 - 24 ม.ค. 64
37 25 - 31 ม.ค. 64
38 1 - 7 ก.พ. 64
39 8 - 14 ก.พ. 64
40 15 - 21 ก.พ. 64
41 22 - 28 ก.พ. 64
41 22 - 28 ก.พ. 64
42 1 - 7 มี.ค. 64
43 8 - 14 มี.ค. 64
44 15 - 21 มี.ค. 64

ลาดับ

ว/ด/ป/ รายชื่อ

กลุ่ม 8/1 วันที่ 30 พ.ย. - 27 ธ.ค. 63
1 นศพ. จิรภัทร บุญศิริศักดิ์
2 นศพ. เจนพจน์ เลำหะสรำญ
3 นศพ. ณภัทร ครุธกูล
กลุ่ม 8/3 วันที่ 28 ธ.ค. 63 - 24 ม.ค. 64
1 นศพ. ณัฐณิชำ ยินดีผลเจริญ
2 นศพ. พัชรพล ภู่พิทยำ
3 นศพ. พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
เว้น 1 สป.
กลุ่ม 8/2 วันที่ 1 ก.พ. - 28 ก.พ. 63
1 นศพ. คมชำญ ธำรำพิมำณ
2 นพท. ธพสิน กิจจำบริบูรณ์
3 นศพ. สุธินี
ธีระจำรุวัฒน์

กลุ่ม 8/4 วันที่ 22 ก.พ. - 21 มี.ค. 64

ลาดับ

เพศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
หญิง

รายชื่อ นพท./นศพ.

นศพ. จิรภัทร
นศพ. เจนพจน์
นศพ. ณภัทร
นศพ. คมชำญ
นพท. ธพสิน
นศพ. สุธินี
นศพ. ณัฐณิชำ
นศพ. พัชรพล
นศพ. พัณณิตำ
นพท. ธีรโชติ
นศพ. นภัค
นศพ. รัชกำญจน์

บุญศิริศักดิ์
เลำหะสรำญ
ครุธกูล
ธำรำพิมำณ
กิจจำบริบูรณ์
ธีระจำรุวัฒน์
ยินดีผลเจริญ
ภู่พิทยำ
โอ่เอี่ยม
ทัดมำลัย
เจริญใจ
สืบท้วม

กลุ่มที่

หมายเหตุ

8/1
8/1
8/1
8/2
8/2
8/2
8/3
8/3
8/3
8/4
8/4
8/4

**ช่วงเวลาวันที่ 22 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

1 นพท. ธีรโชติ ทัดมำลัย
2 นศพ. นภัค
เจริญใจ
3 นศพ. รัชกำญจน์ สืบท้วม

44

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.มหาราชนครราชสีมา
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ วพมศศ 601
wk

ห้วงเวลา

ลาดับ

ว/ด/ป/ รายชื่อ

ลาดับ เพศ

รายชื่อ นพท./นศพ.

ฝึกปฏิบัติงานใน รพ.รร.6 วันที่ 18 พ.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
กลุ่ม 4/4 วันที่ 18 พ.ค.63 - 31 พ.ค. 63
1 ชำย นศพ. ตฤณ
เศรษฐอุดม
1 นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
2 ชำย นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
2 นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
3 ชำย นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
3 นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
4 ชำย นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
3 1 - 7 มิ.ย. 63
กลุ่ม 4/3 วันที่ 1 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
5 ชำย นพท. เมธำวี
ภูชนะศรี
4 8 - 14 มิ.ย. 63
1 นศพ. กนกวรรณอุปกำร
6 ชำย นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
2 นศพ. พัดชำ เจนนพกำญจน์
7 หญิง นศพ. กนกวรรณ อุปกำร
3 นศพ. พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
8 หญิง นศพ. พัดชำ
เจนนพกำญจน์
5 15 - 21 มิ.ย. 63
กลุ่ม 4/2 วันที่ 15 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 9 หญิง นศพ. พิจิตรำ
วโรดมวิทยำ
6 22 - 28 มิ.ย. 63
1 นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
10 หญิง นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
2 นพท. เมธำวี ภูชนะศรี
11 ชำย นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
3 นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
12 หญิง นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
7 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 63 กลุ่ม 4/1 วันที่ 29 มิ.ย. 63 - 11 ก.ค. 63
8 6 - 12 ก.ค. 63
1 นศพ. ตฤณ เศรษฐอุดม
2 นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
3 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
เริ่มฝึกปฏิบัติงำน รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ วันที่ 13 ก.ค. - 6 ก.ย. 63
9 13 - 19 ก.ค. 63
กลุ่ม 4/3 วันที่ 13 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 1 ชำย นศพ. ตฤณ
เศรษฐอุดม
10 20 - 26 ก.ค. 63
1 นศพ. กนกวรรณอุปกำร
2 ชำย นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
2 นศพ. พัดชำ เจนนพกำญจน์
3 ชำย นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
3 นศพ. พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
4 ชำย นศพ. ธนพงศ์
นงค์นวล
11 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 กลุ่ม 4/2 วันที่ 27 ก.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
5 ชำย นพท. เมธำวี
ภูชนะศรี
12 3 - 9 ส.ค.63
1 นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
6 ชำย นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
2 นพท. เมธำวี ภูชนะศรี
7 หญิง นศพ. กนกวรรณ อุปกำร
3 นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
8 หญิง นศพ. พัดชำ
เจนนพกำญจน์
13 10 - 16 ส.ค.63
กลุ่ม 4/1 วันที่ 10 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 9 หญิง นศพ. พิจิตรำ
วโรดมวิทยำ
14 17 - 23 ส.ค.63
1 นศพ. ตฤณ เศรษฐอุดม
10 หญิง นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
2 นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
11 ชำย นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
3 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
12 หญิง นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
15 24 - 30 ส.ค.63
กลุ่ม 4/4 วันที่ 24 ส.ค. 63 - 6 ก.ย. 63
16 31 ส.ค. - 6 ก.ย.63 1 นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
2 นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
3 นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
1 18 - 24 พ.ค. 63
2 25 - 31 พ.ค. 63
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กลุ่มที่
4/1
4/1
4/1
4/2
4/2
4/2
4/3
4/3
4/3
4/4
4/4
4/4

4/1
4/1
4/1
4/2
4/2
4/2
4/3
4/3
4/3
4/4
4/4
4/4

หมายเหตุ

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.มหาราชนครราชสีมา
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ วพมศศ 601
รอบที่ 2 ฝึกปฏิบัติงำน รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ วันที่ 30 พ.ย. 63 - 21 มี.ค. 64
wk
29
30
31
32
34
35
36
37
37
38
39
40
41
42
43
44

ห้วงเวลา

ลาดับ

ว/ด/ป/ รายชื่อ

ลาดับ เพศ

30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63 กลุ่ม 8/3 วันที่ 30 พ.ย. - 27 ธ.ค. 63
1 นศพ. ณัฐณิชำ ยินดีผลเจริญ
7 - 13 ธ.ค. 63
2 นศพ. พัชรพล ภู่พิทยำ
14 - 20 ธ.ค. 63
3 นศพ. พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
21 - 27 ธ.ค. 63
เว้น 1 สป.
กลุ่ม 8/2 วันที่ 4 ม.ค. - 31 ม.ค. 64
4 - 10 ม.ค. 64
1 นศพ. คมชำญ ธำรำพิมำณ
11 - 17 ม.ค. 64
2 นพท. ธพสิน กิจจำบริบูรณ์
18 - 24 ม.ค. 64
3 นศพ. สุธินี
ธีระจำรุวัฒน์
25 - 31 ม.ค. 64
25 - 31 ม.ค. 64
กลุ่ม 8/4 วันที่ 25 ม.ค. - 21 ก.พ. 63
1 นพท. ธีรโชติ ทัดมำลัย
1 - 7 ก.พ. 64
2 นศพ. นภัค
เจริญใจ
8 - 14 ก.พ. 64
3 นศพ. รัชกำญจน์ สืบท้วม
15 - 21 ก.พ. 64
กลุ่ม 8/1 วันที่ 22 ก.พ. - 21 มี.ค. 64
22 - 28 ก.พ. 64
1 นศพ. จิรภัทร บุญศิริศักดิ์
1 - 7 มี.ค. 64
2 นศพ. เจนพจน์ เลำหะสรำญ
8 - 14 มี.ค. 64
15 – 21 มี.ค. 64 3 นศพ. ณภัทร ครุธกูล
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง
หญิง

รายชื่อ นพท./นศพ.
นศพ. จิรภัทร
นศพ. เจนพจน์
นศพ. ณภัทร
นศพ. คมชำญ
นพท. ธพสิน
นศพ. สุธินี
นศพ. ณัฐณิชำ
นศพ. พัชรพล
นศพ. พัณณิตำ
นพท. ธีรโชติ
นศพ. นภัค
นศพ. รัชกำญจน์

บุญศิริศักดิ์
เลำหะสรำญ
ครุธกูล
ธำรำพิมำณ
กิจจำบริบูรณ์
ธีระจำรุวัฒน์
ยินดีผลเจริญ
ภู่พิทยำ
โอ่เอี่ยม
ทัดมำลัย
เจริญใจ
สืบท้วม

กลุ่มที่

หมายเหตุ

8/1
8/1
8/1
8/2
8/2
8/2
8/3
8/3
8/3
8/4
8/4
8/4

**ช่วงเวลำวันที่ 25 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.มหาราชนครราชสีมา
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ วพมศธ 601
wk

ห้วงเวลา

ลาดับ

ว/ด/ป/ รายชื่อ

ลาดับ เพศ

รายชื่อ นพท./นศพ.

ไม่มีฝึกปฏิบัติงำนใน รพ.รร.6
เริ่มฝึกปฏิบัติงำน รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ วันที่ 13 ก.ค. - 6 ก.ย. 63
9 13 - 19 ก.ค. 63
กลุ่ม 4/4 วันที่ 13 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 1 ชำย นศพ. ตฤณ
เศรษฐอุดม
10 20 - 26 ก.ค. 63
1 นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
2 ชำย นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
2 นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
3 ชำย นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
3 นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
4 ชำย นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
11 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 กลุ่ม 4/3 วันที่ 27 ก.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
5 ชำย นพท. เมธำวี
ภูชนะศรี
12 3 - 9 ส.ค.63
1 นศพ. กนกวรรณ อุปกำร
6 ชำย นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
2 นศพ. พัดชำ เจนนพกำญจน์
7 หญิง นศพ. กนกวรรณ อุปกำร
3 นศพ. พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
8 หญิง นศพ. พัดชำ
เจนนพกำญจน์
13 10 - 16 ส.ค.63
กลุ่ม 4/2 วันที่ 10 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 9 หญิง นศพ. พิจิตรำ
วโรดมวิทยำ
14 17 - 23 ส.ค.63
1 นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
10 หญิง นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
2 นพท. เมธำวี ภูชนะศรี
11 ชำย นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
3 นศพ. สณห์เพชรจิระสุทัศน์
12 หญิง นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
15 24 - 30 ส.ค.63
กลุ่ม 4/1 วันที่ 24 ส.ค. 63 - 6 ก.ย. 63
16 31 ส.ค. - 6 ก.ย.63 1 นศพ. ตฤณ เศรษฐอุดม
2 นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
3 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
รอบที่ 2 เริ่มฝึกปฏิบัติงำน รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 21 มี.ค. 64
32 21 - 27 ธ.ค. 63
กลุ่ม 8/2 วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
1 ชำย นศพ. จิรภัทร บุญศิริศักดิ์
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 1 นศพ. คมชำญ ธำรำพิมำณ
2 ชำย นศพ. เจนพจน์ เลำหะสรำญ
2 นพท. ธพสิน กิจจำบริบูรณ์
3 ชำย นศพ. ณภัทร
ครุธกูล
3 นศพ. สุธินี
ธีระจำรุวัฒน์
4 ชำย นศพ. คมชำญ ธำรำพิมำณ
เว้น 1 สป.
5 ชำย นพท. ธพสิน
กิจจำบริบูรณ์
35 11 - 17 ม.ค. 64
กลุ่ม 8/4 วันที่ 11 ม.ค. - 24 ม.ค. 64
6 หญิง นศพ. สุธินี
ธีระจำรุวัฒน์
36 18 - 24 ม.ค. 64
1 นพท. ธีรโชติ ทัดมำลัย
7 หญิง นศพ. ณัฐณิชำ ยินดีผลเจริญ
2 นศพ. นภัค
เจริญใจ
8 ชำย นศพ. พัชรพล ภู่พิทยำ
3 นศพ. รัชกำญจน์ สืบท้วม
9 หญิง นศพ. พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
37 25 - 31 ม.ค. 64
กลุ่ม 8/3 วันที่ 25 ม.ค. - 7 ก.พ. 64
10 ชำย นพท. ธีรโชติ
ทัดมำลัย
38 1 - 7 ก.พ. 64
1 นศพ. ณัฐณิชำ ยินดีผลเจริญ
11 หญิง นศพ. นภัค
เจริญใจ
2 นศพ. พัชรพล ภู่พิทยำ
12 หญิง นศพ. รัชกำญจน์ สืบท้วม
3 นศพ. พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
39 8 - 14 ก.พ. 64
กลุ่ม 8/1 วันที่ 8 ก.พ. - 21 ก.พ. 64
40 15 - 21 ก.พ. 64
1 นศพ. จิรภัทร บุญศิริศักดิ์
2 นศพ. เจนพจน์ เลำหะสรำญ
3 นศพ. ณภัทร ครุธกูล
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กลุ่มที่ หมายเหตุ

4/1
4/1
4/1
4/2
4/2
4/2
4/3
4/3
4/3
4/4
4/4
4/4

8/1
8/1
8/1
8/2
8/2
8/2
8/3
8/3
8/3
8/4
8/4
8/4

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.มหาราชนครราชสีมา
รายวิชาปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ วพมกม 601
wk

ห้วงเวลา

ลาดับ

ว/ด/ป/ รายชื่อ
ลาดับ เพศ
รายชื่อ นพท./นศพ.
กลุ่มที่
ฝึกปฏิบัติงานใน รพ.รร.6 วันที่ 18 พ.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
1 18 - 24 พ.ค. 63
กลุ่ม 4/2 วันที่ 18 พ.ค.63 - 31 พ.ค. 63 1 ชำย นศพ. ตฤณ
เศรษฐอุดม
4/1
2 25 - 31 พ.ค. 63
1 นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
2 ชำย นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
4/1
2 นพท. เมธำวี ภูชนะศรี
3 ชำย นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ 4/1
3 นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
4 ชำย นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
4/2
3 1 - 7 มิ.ย. 63
กลุ่ม 4/1 วันที่ 1 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
5 ชำย นพท. เมธำวี
ภูชนะศรี
4/2
4 8 - 14 มิ.ย. 63
1 นศพ. ตฤณ เศรษฐอุดม
6 ชำย นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
4/2
2 นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
7 หญิง นศพ. กนกวรรณ อุปกำร
4/3
3 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
8 หญิง นศพ. พัดชำ
เจนนพกำญจน์ 4/3
5 15 - 21 มิ.ย. 63
กลุ่ม 4/4 วันที่ 15 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 9 หญิง นศพ. พิจิตรำ
วโรดมวิทยำ
4/3
6 22 - 28 มิ.ย. 63
1 นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
10 หญิง นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
4/4
2 นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
11 ชำย นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
4/4
3 นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
12 หญิง นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
4/4
7 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 63 กลุ่ม 4/3 วันที่ 29 มิ.ย. 63 - 11 ก.ค. 63
8 6 - 12 ก.ค. 63
1 นศพ. กนกวรรณอุปกำร
2 นศพ. พัดชำ เจนนพกำญจน์
3 นศพ. พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
เริ่มฝึกปฏิบัติงำน รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ วันที่ 13 ก.ค. - 30 ส.ค. 63
9 13 - 19 ก.ค. 63
กลุ่ม 4/2 วันที่ 13 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 1 ชำย นศพ. ตฤณ
เศรษฐอุดม
4/1
1 นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
2 ชำย นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
4/1
2 นพท. เมธำวี ภูชนะศรี
3 ชำย นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ 4/1
3 นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
4 ชำย นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
4/2
11 27 ก.ค.63 - 2 ส.ค.63 กลุ่ม 4/1 วันที่ 27 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
5 ชำย นพท. เมธำวี
ภูชนะศรี
4/2
1 นศพ. ตฤณ เศรษฐอุดม
6 ชำย นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
4/2
2 นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
7 หญิง นศพ. กนกวรรณ อุปกำร
4/3
3 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
8 หญิง นศพ. พัดชำ
เจนนพกำญจน์ 4/3
13 10 - 16 ส.ค. 63
กลุ่ม 4/4 วันที่ 10 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 9 หญิง นศพ. พิจิตรำ
วโรดมวิทยำ
4/3
1 นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
10 หญิง นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
4/4
2 นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
11 ชำย นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
4/4
3 นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
12 หญิง นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
4/4
15 24 - 30 ส.ค. 63
กลุ่ม 4/3 วันที่ 24 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
1 นศพ. กนกวรรณอุปกำร
2 นศพ. พัดชำ เจนนพกำญจน์
3 นศพ. พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
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หมายเหตุ

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.มหาราชนครราชสีมา
รายวิชาปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ วพมกม 601
รอบที่ 2 ฝึกปฏิบัติงำน รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ วันที่ 30 พ.ย. 63 - 21 มี.ค. 64
wk
ห้วงเวลา
ลาดับ
ว/ด/ป/ รายชื่อ
ลาดับ เพศ
รายชื่อ นพท./นศพ.
29 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63 กลุ่ม 8/4 วันที่ 30 พ.ย. - 20 ธ.ค. 63
1 ชำย นศพ. จิรภัทร
บุญศิริศักดิ์
30 7 - 13 ธ.ค. 63
1 นพท. ธีรโชติ ทัดมำลัย
2 ชำย นศพ. เจนพจน์ เลำหะสรำญ
31 14 - 20 ธ.ค. 63
2 นศพ. นภัค
เจริญใจ
3 ชำย นศพ. ณภัทร
ครุธกูล
3 นศพ. รัชกำญจน์ สืบท้วม
4 ชำย นศพ. คมชำญ ธำรำพิมำณ
เว้น 1 สป.
5 ชำย นพท. ธพสิน
กิจจำบริบูรณ์
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
กลุ่ม 8/1 วันที่ 28 ธ.ค. 63 - 17 ม.ค. 64
6 หญิง นศพ. สุธินี
ธีระจำรุวัฒน์
34 4 - 10 ม.ค. 64
1 นศพ. จิรภัทร บุญศิริศักดิ์
7 หญิง นศพ. ณัฐณิชำ ยินดีผลเจริญ
35 11 - 17 ม.ค. 64
2 นศพ. เจนพจน์ เลำหะสรำญ
8 ชำย นศพ. พัชรพล ภู่พิทยำ
3 นศพ. ณภัทร ครุธกูล
9 หญิง นศพ. พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
เว้น 3 สป.
10 ชำย นพท. ธีรโชติ
ทัดมำลัย
39 8 - 14 ก.พ. 64
กลุ่ม 8/3 วันที่ 8 ก.พ. - 28 ก.พ. 64
11 หญิง นศพ. นภัค
เจริญใจ
40 15 - 21 ก.พ. 64
1 นศพ. ณัฐณิชำ ยินดีผลเจริญ
12 หญิง นศพ. รัชกำญจน์ สืบท้วม
41 22 - 28 ก.พ. 64
2 นศพ. พัชรพล ภู่พิทยำ
3 นศพ. พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
42 1 - 7 มี.ค. 64
กลุ่ม 8/2 วันที่ 1 มี.ค. - 21 มี.ค. 64
43 8 - 14 มี.ค. 64
1 นศพ. คมชำญ ธำรำพิมำณ
44 15 – 21 มี.ค. 64 2 นพท. ธพสิน กิจจำบริบูรณ์
3 นศพ. สุธินี
ธีระจำรุวัฒน์
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กลุ่มที่
8/1
8/1
8/1
8/2
8/2
8/2
8/3
8/3
8/3
8/4
8/4
8/4

หมายเหตุ

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.มหาราชนครราชสีมา
รายวิชาปฏิบัติสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา วพมสน 601
รอบที่ 1
wk
ห้วงเวลา
ลาดับ
ว/ด/ป/ รายชื่อ
ลาดับ เพศ
รายชื่อ นพท./นศพ.
กลุ่มที่
ฝึกปฏิบัติงานใน รพ.รร.6 วันที่ 18 พ.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
1 18 - 24 พ.ค. 63
กลุ่ม 4/3 วันที่ 18 พ.ค.63 - 31 พ.ค. 63 1 ชำย นศพ. ตฤณ
เศรษฐอุดม
4/1
2 25 - 31 พ.ค. 63
1 นศพ. กนกวรรณอุปกำร
2 ชำย นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
4/1
2 นศพ. พัดชำ เจนนพกำญจน์
3 ชำย นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ 4/1
3 นศพ. พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
4 ชำย นศพ. ธนพงศ์
นงค์นวล
4/2
3 1 - 7 มิ.ย. 63
กลุ่ม 4/2 วันที่ 1 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
5 ชำย นพท. เมธำวี
ภูชนะศรี
4/2
4 8 - 14 มิ.ย. 63
1 นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
6 ชำย นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
4/2
2 นพท. เมธำวี ภูชนะศรี
7 หญิง นศพ. กนกวรรณ อุปกำร
4/3
3 นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
8 หญิง นศพ. พัดชำ
เจนนพกำญจน์ 4/3
5 15 - 21 มิ.ย. 63
กลุ่ม 4/1 วันที่ 15 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 9 หญิง นศพ. พิจิตรำ
วโรดมวิทยำ
4/3
6 22 - 28 มิ.ย. 63
1 นศพ. ตฤณ
เศรษฐอุดม
10 หญิง นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
4/4
2 นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
11 ชำย นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
4/4
3 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
12 หญิง นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
4/4
7 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 63 กลุ่ม 4/4 วันที่ 29 มิ.ย. 63 - 11 ก.ค. 63
8 6 - 12 ก.ค. 63
1 นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
2 นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
3 นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
เริ่มฝึกปฏิบัติงำน รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ วันที่ 20 ก.ค. - 6 ก.ย. 63
10 20 - 26 ก.ค. 63
กลุ่ม 4/2 วันที่ 20 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 1 ชำย นศพ. ตฤณ
เศรษฐอุดม
4/1
1 นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล
2 ชำย นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
4/1
2 นพท. เมธำวี ภูชนะศรี
3 ชำย นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ 4/1
3 นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
4 ชำย นศพ. ธนพงศ์
นงค์นวล
4/2
12 3 - 9 ส.ค.63
กลุ่ม 4/1 วันที่ 3 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
5 ชำย นพท. เมธำวี
ภูชนะศรี
4/2
1 นศพ. ตฤณ
เศรษฐอุดม
6 ชำย นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์
4/2
2 นพท. ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์
7 หญิง นศพ. กนกวรรณ อุปกำร
4/3
3 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ
8 หญิง นศพ. พัดชำ
เจนนพกำญจน์ 4/3
14 17 - 23 ส.ค.63
กลุ่ม 4/4 วันที่ 17 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 9 หญิง นศพ. พิจิตรำ
วโรดมวิทยำ
4/3
1 นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
10 หญิง นศพ. จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ
4/4
2 นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
11 ชำย นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์
4/4
3 นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
12 หญิง นศพ. เอมมิกำ หลิมสกุล
4/4
4 นพท. ธนเดช ภิญญำวัธน์
13 ชำย นพท. ธนเดช
ภิญญำวัธน์
3/4
16 31 ส.ค. - 6 ก.ย.63
กลุ่ม 4/3 วันที่ 31 ส.ค. 63 - 6 ก.ย. 63
1 นศพ. กนกวรรณอุปกำร
2 นศพ. พัดชำ เจนนพกำญจน์
3 นศพ. พิจิตรำ วโรดมวิทยำ
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หมายเหตุ

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.มหาราชนครราชสีมา
รายวิชาปฏิบัติสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา วพมสน 601
รอบที่ 2 ฝึกปฏิบัติงาน รพ.มหาราชนครราชสีมา วันที่ 30 พ.ย. 63 - 21 มี.ค. 64
wk
ห้วงเวลา
ลาดับ
ว/ด/ป/ รายชื่อ
ลาดับ เพศ
รายชื่อ นพท./นศพ.
29 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63 กลุ่ม 8/2 วันที่ 30 พ.ย. - 20 ธ.ค. 63
1 ชำย นศพ. จิรภัทร
บุญศิริศักดิ์
30 7 - 13 ธ.ค. 63
1 นศพ. คมชำญ ธำรำพิมำณ
2 ชำย นศพ. เจนพจน์ เลำหะสรำญ
31 14 - 20 ธ.ค. 63
2 นพท. ธพสิน กิจจำบริบูรณ์
3 ชำย นศพ. ณภัทร
ครุธกูล
3 นศพ. สุธินี
ธีระจำรุวัฒน์
4 ชำย นศพ. คมชำญ ธำรำพิมำณ
32 21 - 27 ธ.ค. 63
กลุ่ม 8/4 วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 5 ชำย นพท. ธพสิน
กิจจำบริบูรณ์
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 1 นพท. ธีรโชติ ทัดมำลัย
6 หญิง นศพ. สุธินี
ธีระจำรุวัฒน์
34 4 - 10 ม.ค. 64
2 นศพ. นภัค
เจริญใจ
7 หญิง นศพ. ณัฐณิชำ ยินดีผลเจริญ
3 นศพ. รัชกำญจน์ สืบท้วม
8 ชำย นศพ. พัชรพล ภู่พิทยำ
เว้น 1 สป.
9 หญิง นศพ. พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
36 18 - 24 ม.ค. 64
กลุ่ม 8/1 วันที่ 18 ม.ค. - 7 ก.พ. 64
10 ชำย นพท. ธีรโชติ
ทัดมำลัย
37 25 - 31 ม.ค. 64
1 นศพ. จิรภัทร บุญศิริศักดิ์
11 หญิง นศพ. นภัค
เจริญใจ
38 1 - 7 ก.พ. 64
2 นศพ. เจนพจน์ เลำหะสรำญ
12 หญิง นศพ. รัชกำญจน์ สืบท้วม
3 นศพ. ณภัทร ครุธกูล
เว้น 3 สป.
42 1 - 7 มี.ค. 64
กลุ่ม 8/3 วันที่ 1 มี.ค. -21 มี.ค. 64
43 8 - 14 มี.ค. 64
1 นศพ. ณัฐณิชำ ยินดีผลเจริญ
44 15 – 21 มี.ค. 64 2 นศพ. พัชรพล ภู่พิทยำ
3 นศพ. พัณณิตำ โอ่เอี่ยม
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กลุ่มที่
8/1
8/1
8/1
8/2
8/2
8/2
8/3
8/3
8/3
8/4
8/4
8/4

หมายเหตุ

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.ชลบุรี
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ วพมอย 601
รอบที่ 1
wk

ห้วงเวลา

ลาดับ

ว/ด/ป/ รายชื่อ

ลาดับ เพศ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง

รายชื่อ นพท./นศพ.
นพท. จิตรภำณุ
นพท. ปำริวัธน์
นศพ. เสริมพงษ์
นศพ. ปณิธิ
นศพ. พัชรพล
นศพ. รัฐนันท์
นศพ. ณัฐวรำ
นศพ. เพชรรัตน์
นศพ. วิชญ
นศพ. แพรวไพลิน
นศพ. ภูเมธ
นศพ. สุธินี

กิจปกครอง
จุลมนต์
แปงปำ
หำญยศ
วิทยเตชะกุล
ธีรพันธ์วิกุล
นันทผำสุข
เลิศลิ่วตระกูล
พำกเพียร
ศิริจงกลทอง
เจียรเดชำพร
ศรีมหำโชตะ

กลุ่มที่ หมายเหตุ

9 13 - 19 ก.ค.63
10 20 - 26 ก.ค.63
11 27 ก.ค.63 - 2 ส.ค.63
12 3 - 9 ส.ค.63
13 10 - 16 ส.ค.63
14 17 - 23 ส.ค.63
15 24 - 30 ส.ค.63
16 31 ส.ค. - 6 ก.ย.63
15 24 - 30 ส.ค.63
16 31 ส.ค. - 6 ก.ย.63
17 7 – 13 ก.ย. 63
18 14 – 20 ก.ย. 63
19 21 – 27 ก.ย. 63
20 28 ก.ย. – 4 ต.ค. 63
21 5 – 11 ต.ค. 63
22 12 – 18 ต.ค. 63

กลุ่ม 5/2 วันที่ 13 ก.ค. - 9 ส.ค. 63
1 นศพ. ปณิธิ หำญยศ
2 นศพ. พัชรพล วิทยเตชะกุล
3 นศพ. รัฐนันท์ ธีรพันธ์วิกุล
กลุ่ม 5/1 วันที่ 10 ส.ค. - 6 ก.ย. 63
1 นพท. จิตรภำณุ กิจปกครอง
2 นพท. ปำริวัธน์ จุลมนต์
3 นศพ. เสริมพงษ์ แปงปำ
กลุ่ม 5/4 วันที่ 24 ส.ค. - 20 ก.ย. 63
1 นศพ. แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง
2 นศพ. ภูเมธ
เจียรเดชำพร
3 นศพ. สุธินี
ศรีมหำโชตะ
กลุ่ม 5/3 วันที่ 21 ก.ย. - 18 ต.ค. 63
1 นศพ. ณัฐวรำ นันทผำสุข
2 นศพ. เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล
3 นศพ. วิชญ
พำกเพียร

5/1
5/1
5/1
5/2
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
5/4
5/4
5/4

29 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63
30 7 - 13 ธ.ค.63
31 14 - 20 ธ.ค. 63
32 21 - 27 ธ.ค. 63
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
34 4 - 10 ม.ค. 64
35 11 - 17 ม.ค. 64
36 18 - 24 ม.ค. 64
35 11 - 17 ม.ค. 64
36 18 - 24 ม.ค. 64
37 25 - 31 ม.ค. 64
38 1 - 7 ก.พ. 64
39 8 - 14 ก.พ. 64
40 15 - 21 ก.พ. 64
41 22 - 28 ก.พ. 64
42 1 - 7 มี.ค. 64

รอบที่ 2
กลุ่ม 7/2 วันที่ 30 พ.ย. - 27 ธ.ค. 63
1 หญิง นศพ. ชนัญชิดำ พวกน้อย
7/1
1 นพท. จุฑำวัฒน์ คูกนก
2 ชำย นศพ. สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์
7/1
2 นศพ. ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร
3 ชำย นพท. หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ 7/1
3 นพท. พชรดนัย เจริญทรัพย์
4 ชำย นพท. จุฑำวัฒน์ คูกนก
7/2
กลุ่ม 7/1 วันที่ 28 ธ.ค. 63 - 24 ม.ค. 64 5 ชำย นศพ. ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร 7/2
1 นศพ. ชนัญชิดำ พวกน้อย
6 ชำย นพท. พชรดนัย เจริญทรัพย์
7/2
2 นศพ. สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์
7 หญิง นศพ. นริศรำ
รัชพงษ์ไทย
7/3
3 นพท. หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ
8 หญิง นศพ. พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์ 7/3
กลุ่ม 7/4 วันที่ 11 ม.ค. - 7 ก.พ. 64
9 ชำย นศพ. ศุภกร
สุนทรำภรณ์ชัย 7/3
1 นพท. ไกรริน ภัทรกิจธรรม
10 ชำย นพท. ไกรริน
ภัทรกิจธรรม
7/4
2 นศพ. จุฑำมำศ ศิริวิกุล
11 หญิง นศพ. จุฑำมำศ ศิริวิกุล
7/4
3 นศพ. ธนธิป แสงกูล
12 ชำย นศพ. ธนธิป
แสงกูล
7/4
กลุ่ม 7/3 วันที่ 8 ก.พ. - 7 มี.ค. 64
1 นศพ. นริศรำ รัชพงษ์ไทย
**ช่วงเวลาวันที่ 11 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม
2 นศพ. พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์
3 นศพ. ศุภกร สุนทรำภรณ์ชัย

**ช่วงเวลาวันที่ 24 ส.ค. 63 - 20 ก.ย. 63 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม
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รอบที่ 1
wk

ห้วงเวลา

9
10
11
12

13 - 19 ก.ค.63
20 - 26 ก.ค.63

15
16
17
18

24 - 30 ส.ค. 63

15
16
17
18

24 - 30 ส.ค. 63

ลาดับ

1
27 ก.ค.63 - 2 ส.ค.63 2
3
3 - 9 ส.ค.63

31 ส.ค. – 6 ก.ย. 63

7 – 13 ก.ย. 63
14 – 20 ก.ย. 63

1
2
3

ว/ด/ป/ รายชื่อ

ลาดับ เพศ

กลุ่ม 5/1 วันที่ 13 ก.ค. - 9 ส.ค. 63
นพท. จิตรภำณุ กิจปกครอง
นพท. ปำริวัธน์ จุลมนต์
นศพ. เสริมพงษ์ แปงปำ
เว้น 2 สป.
กลุ่ม 5/2 วันที่ 24 ส.ค. - 20 ก.ย. 63
นศพ. ปณิธิ
หำญยศ
นศพ. พัชรพล วิทยเตชะกุล
นศพ. รัฐนันท์ ธีรพันธ์วิกุล

กลุ่ม 5/3 วันที่ 24 ส.ค. - 20 ก.ย. 63
1 นศพ. ณัฐวรำ นันทผำสุข
2 นศพ. เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล
7 – 13 ก.ย. 63
3 นศพ. วิชญ
พำกเพียร
14 – 20 ก.ย. 63
เว้น 2 สป.
21 5 – 11 ต.ค. 63
กลุ่ม 5/4 วันที่ 5 ต.ค. - 1 พ.ย. 63
22 12 – 18 ต.ค. 63
1 นศพ. แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง
23 19 - 25 ต.ค. 63
2 นศพ. ภูเมธ
เจียรเดชำพร
24 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 3 นศพ. สุธินี
ศรีมหำโชตะ
31 ส.ค. – 6 ก.ย. 63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง

รายชื่อ นพท./นศพ.
นพท. จิตรภำณุ
นพท. ปำริวัธน์
นศพ. เสริมพงษ์
นศพ. ปณิธิ
นศพ. พัชรพล
นศพ. รัฐนันท์
นศพ. ณัฐวรำ
นศพ. เพชรรัตน์
นศพ. วิชญ
นศพ. แพรวไพลิน
นศพ. ภูเมธ
นศพ. สุธินี

กิจปกครอง
จุลมนต์
แปงปำ
หำญยศ
วิทยเตชะกุล
ธีรพันธ์วิกุล
นันทผำสุข
เลิศลิ่วตระกูล
พำกเพียร
ศิริจงกลทอง
เจียรเดชำพร
ศรีมหำโชตะ

กลุ่มที่

หมายเหตุ

5/1
5/1
5/1
5/2
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
5/4
5/4
5/4

**ช่วงเวลำวันที่ 24 ส.ค. 63 - 20 ก.ย. 63 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

35 11 - 17 ม.ค. 64
36 18 - 24 ม.ค. 64
37 25 - 31 ม.ค. 64
38 1 - 7 ก.พ. 64

รอบที่ 2
กลุ่ม 7/1 วันที่ 30 พ.ย. - 27 ธ.ค. 63
1 หญิง นศพ. ชนัญชิดำ พวกน้อย
7/1
1 นศพ. ชนัญชิดำ พวกน้อย
2 ชำย นศพ. สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์
7/1
2 นศพ. สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์
3 ชำย นพท. หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ 7/1
3 นพท. หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ
4 ชำย นพท. จุฑำวัฒน์ คูกนก
7/2
5 ชำย นศพ. ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร 7/2
เว้น 2 สป.
6 ชำย นพท. พชรดนัย เจริญทรัพย์
7/2
กลุ่ม 7/2 วันที่ 11 ม.ค. - 7 ก.พ. 64
7 หญิง นศพ. นริศรำ
รัชพงษ์ไทย
7/3
1 นพท. จุฑำวัฒน์ คูกนก
8 หญิง นศพ. พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์ 7/3
2 นศพ. ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร
9 ชำย นศพ. ศุภกร
สุนทรำภรณ์ชัย 7/3
3 นพท. พชรดนัย เจริญทรัพย์
10 ชำย นพท. ไกรริน
ภัทรกิจธรรม
7/4
11 หญิง นศพ. จุฑำมำศ ศิริวิกุล
7/4
กลุ่ม 7/3 วันที่ 11 ม.ค. - 7 ก.พ. 64
12 ชำย นศพ. ธนธิป
แสงกูล
7/4
1 นศพ. นริศรำ รัชพงษ์ไทย
2 นศพ. พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์
**ช่วงเวลำวันที่ 11 ม.ค. 64 - 7 ก.พ. 64 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม
3 นศพ. ศุภกร
สุนทรำภรณ์ชัย

41 22 - 28 ก.พ. 64
42 1 - 7 มี.ค. 64
43 8 - 14 มี.ค. 64
44 15 – 21 มี.ค. 64

เว้น 2 สป.
กลุ่ม 7/4 วันที่ 22 ก.พ. - 21 มี.ค. 64
1 นพท. ไกรริน ภัทรกิจธรรม
2 นศพ. จุฑำมำศ ศิริวิกุล
3 นศพ. ธนธิป
แสงกูล

29 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63
30 7 - 13 ธ.ค.63
31 14 - 20 ธ.ค. 63
32 21 - 27 ธ.ค. 63

35 11 - 17 ม.ค. 64
36 18 - 24 ม.ค. 64
37 25 - 31 ม.ค. 64
38 1 - 7 ก.พ. 64
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ห้วงเวลา

13 10 - 16 ส.ค. 63
14 17 - 23 ส.ค. 63

17 7 - 13 ก.ย. 63
18 14 - 20 ก.ย. 63

19 21 - 27 ก.ย. 63
20 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 63

23 19 - 25 ต.ค. 63
24 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 63

ลาดับ
1
2
3

1
2
3
1
2
3

1
2
3

ว/ด/ป/ รายชื่อ

ลาดับ เพศ

กลุ่ม 5/2 วันที่ 10 ส.ค. -23 ส.ค. 63
นศพ. ปณิธิ
หำญยศ
นศพ. พัชรพล วิทยเตชะกุล
นศพ. รัฐนันท์ ธีรพันธ์วิกุล
เว้น 2 สป.
กลุ่ม 5/1 วันที่ 7 ก.ย. - 20 ก.ย. 63
นพท.จิตรภำณุ กิจปกครอง
นพท.ปำริวัธน์ จุลมนต์
นศพ. เสริมพงษ์ แปงปำ
กลุ่ม 5/4 วันที่ 21 ก.ย. - 4 ต.ค. 63
นศพ. แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง
นศพ. ภูเมธ
เจียรเดชำพร
นศพ. สุธินี
ศรีมหำโชตะ
เว้น 2 สป.
กลุ่ม 5/3 วันที่ 19 ต.ค. - 1 พ.ย. 63
นศพ. ณัฐวรำ นันทผำสุข
นศพ. เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล
นศพ. วิชญ
พำกเพียร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รอบที่ 2
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค.64 กลุ่ม 7/2 วันที่ 28 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64
1
34 4 - 10 ม.ค. 64
1 นพท.จุฑำวัฒน์ คูกนก
2
2 นศพ. ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร
3
3 นพท.พชรดนัย เจริญทรัพย์
4
เว้น 2 สป.
5
37 25 - 31 ม.ค. 64
กลุ่ม 7/1 วันที่ 25 ม.ค. - 7 ก.พ. 64
6
38 1 - 7 ก.พ. 64
1 นศพ. ชนัญชิดำ พวกน้อย
7
2 นศพ. สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์
8
3 นพท.หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ
9
39 8 - 14 ก.พ. 64
กลุ่ม 7/4 วันที่ 8 ก.พ. - 21 ก.พ. 64
10
40 15 - 21 ก.พ. 64
1 นพท.ไกรริน ภัทรกิจธรรม
11
2 นศพ. จุฑำมำศ ศิริวิกุล
12
3 นศพ. ธนธิป
แสงกูล
เว้น 2 สป.
43 8 - 14 มี.ค. 64
กลุ่ม 7/3 วันที่ 8 มี.ค. - 21 มี.ค. 64
44 15 - 21 มี.ค. 64
1 นศพ. นริศรำ รัชพงษ์ไทย
45 9 - 14 มี.ค. 64
2 นศพ. พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์
46 16 - 21 มี.ค. 64
3 นศพ. ศุภกร
สุนทรำภรณ์ชัย

54

รายชื่อ นพท./นศพ.

กลุ่มที่

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง

นพท. จิตรภำณุ
นพท. ปำริวัธน์
นศพ. เสริมพงษ์
นศพ. ปณิธิ
นศพ. พัชรพล
นศพ. รัฐนันท์
นศพ. ณัฐวรำ
นศพ. เพชรรัตน์
นศพ. วิชญ
นศพ. แพรวไพลิน
นศพ. ภูเมธ
นศพ. สุธินี

กิจปกครอง
จุลมนต์
แปงปำ
หำญยศ
วิทยเตชะกุล
ธีรพันธ์วิกุล
นันทผำสุข
เลิศลิ่วตระกูล
พำกเพียร
ศิริจงกลทอง
เจียรเดชำพร
ศรีมหำโชตะ

5/1
5/1
5/1
5/2
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
5/4
5/4
5/4

หญิง
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
ชำย

นศพ. ชนัญชิดำ
นศพ. สิทธกำนต์
นพท. หรรษธร
นพท. จุฑำวัฒน์
นศพ. ปิยพนธ์
นพท. พชรดนัย
นศพ. นริศรำ
นศพ. พิรกำนต์
นศพ. ศุภกร
นพท. ไกรริน
นศพ. จุฑำมำศ
นศพ. ธนธิป

พวกน้อย
ตุลำกำรวงศ์
วิเศษพำนิชกิจ
คูกนก
โรจน์ดำรงกำร
เจริญทรัพย์
รัชพงษ์ไทย
อำชวะพำณิชย์
สุนทรำภรณ์ชัย
ภัทรกิจธรรม
ศิริวิกุล
แสงกูล

7/1
7/1
7/1
7/2
7/2
7/2
7/3
7/3
7/3
7/4
7/4
7/4

หมายเหตุ
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ห้วงเวลา
wk
9 13 - 19 ก.ค. 63
10 20 - 26 ก.ค. 63
11 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63
12 3 - 9 ส.ค. 63
13 10 - 16 ส.ค. 63
14 17 - 23 ส.ค. 63
15 24 - 30 ส.ค. 63
16 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 63

ลาดับ

ว/ด/ป/ รายชื่อ

กลุ่ม 6/1 วันที่ 13 ก.ค. - 9 ส.ค. 63
1 นศพ. จิดำภำ
พันธ์มนัส
2 นศพ. ณัฐณิชกำนต์ พำหำ
3 นศพ. ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ
กลุ่ม 6/3 วันที่ 10 ส.ค. - 6 ก.ย. 63
1 นศพ. ณัฐวุฒิ
สืบสำย
2 นศพ. พัทธพล เป๋อรุณ
3 นศพ. สิรภัทร
พิทยภัทร
เว้น 1 สป.
18 14 - 20 ก.ย. 63
กลุ่ม 6/2 วันที่ 14 ก.ย. - 11 ต.ค. 63
19 21 - 27 ก.ย. 63
1 นศพ. วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
20 28 - 4 ต.ค. 63
2 นศพ. พริษฐ์
มฤคทัต
21 5 - 11 ต.ค. 63
3 นศพ. วรันธร
ประสพสุขโชค
4 นศพ. เอวิกำ
ฟังเพรำะ
21 5 - 11 ต.ค. 63
กลุ่ม 6/4 วันที่ 5 ต.ค. - 1 พ.ย. 63
22 12 - 18 ต.ค. 63
1 นศพ. กำนต์
ศรียุทธศักดิ์
23 19 - 25 ต.ค. 63
2 นพท. พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
24 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 3 นศพ. สุญำดำ
ตริยเจริญ
4 นศพ. ณัชชนน์ จำรุรัตนศิริกุล

ลาดับ เพศ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่อ นพท./นศพ.

หญิง นศพ. จิดำภำ
พันธ์มนัส
หญิง นศพ. ณัฐณิชกำนต์ พำหำ
หญิง นศพ. ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ
ชำย นศพ. วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
ชำย นศพ. พริษฐ์
มฤคทัต
หญิง นศพ. วรันธร
ประสพสุขโชค
หญิง นศพ. เอวิกำ
ฟังเพรำะ
ชำย นศพ. ณัฐวุฒิ
สืบสำย
ชำย นศพ. พัทธพล เป๋อรุณ
หญิง นศพ. สิรภัทร
พิทยภัทร
ชำย นศพ. กำนต์
ศรียุทธศักดิ์
ชำย นพท.พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
หญิง นศพ. สุญำดำ
ตริยเจริญ
ชำย นศพ. ณัชชนน์ จำรุรัตนศิริกุล

กลุ่มที่ หมายเหตุ
6/1
6/1
6/1
6/2
6/2
6/2
6/2
6/3
6/3
6/3
6/4
6/4
6/4
6/4

**ช่วงเวลาวันที่ 5 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

รอบที่ 2
กลุ่ม 2/1 วันที่ 21 ธ.ค. 63- 17 ม.ค. 64 1 ชำย นพท.ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน
2/1
1 นพท. ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน
2 ชำย นศพ. นิรุตติ
ตั้งทองทวี
2/1
2 นศพ. นิรุตติ
ตั้งทองทวี
3 ชำย นศพ. ภูริพัฒน์ รงค์จิตประภัสร์ 2/1
3 นศพ. ภูริพัฒน์ รงค์จิตประภัสร์
4 ชำย นศพ. กรวิชญ์
วิสุทธิโกศล
2/2
กลุ่ม 2/3 วันที่ 18 ม.ค. - 14 ก.พ. 64
5 ชำย นศพ. ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์
2/2
1 นศพ. จตุรภัทร สำธิตภัทร
6 หญิง นศพ. นิธิชญำ
เกษรแพทย์
2/2
2 นพท. จิรัชญ์
จำรุอำรยนันท์
7 ชำย นศพ. จตุรภัทร สำธิตภัทร
2/3
3 นศพ. สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ
8 ชำย นพท.จิรัชญ์
จำรุอำรยนันท์
2/3
เว้น 1 สป.
9 ชำย นศพ. สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ
2/3
41 22 - 28 ก.พ. 64
กลุ่ม 2/2 วันที่ 22 ก.พ. - 21 มี.ค. 64 10 หญิง นศพ. รมิตำ
อัศวพิสิฐกุล
2/4
42 1 - 7 มี.ค. 64
1 นศพ. กรวิชญ์
วิสุทธิโกศล
11 หญิง นศพ. วิชญำดำ เดโชวิบูลย์
2/4
43 8 - 14 มี.ค .64
2 นศพ. ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์
12 ชำย นพท.หฤษฎ์
สำทิตำนนท์
2/4
44 15 - 21 มี.ค. 64
3 นศพ. นิธิชญำ
เกษรแพทย์
44 15 - 21 มี.ค. 64
กลุ่ม 2/4 วันที่ 15 มี.ค. - 11 เม.ย. 64
**ช่วงเวลาวันที่ 15 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม
45 22 - 28 มี.ค. 64
1 นศพ. รมิตำ
อัศวพิสิฐกุล
46 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 64 2 นศพ. วิชญำดำ เดโชวิบูลย์
47 5 - 11 เม.ย. 64
3 นพท. หฤษฎ์
สำทิตำนนท์
32 21 - 27 ธ.ค. 63
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
34 4 - 10 ม.ค. 64
35 11 - 17 ม.ค. 64
36 18 - 24 ม.ค. 64
37 25 - 31 ม.ค. 64
38 1 - 7 ก.พ. 64
39 8 - 14 ก.พ. 64
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ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ วพมศศ 601
รอบที่ 1
ห้วงเวลา
ลาดับ
ว/ด/ป/ รายชื่อ
wk
9 13 - 19 ก.ค. 63
กลุ่ม 6/3 วันที่ 13 ก.ค. - 9 ส.ค. 63
10 20 - 26 ก.ค. 63
1 นศพ. ณัฐวุฒิ
สืบสำย
11 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 2 นศพ. พัทธพล เป๋อรุณ
12 3 - 9 ส.ค. 63
3 นศพ. สิรภัทร
พิทยภัทร
เว้น 1 สป.
14 17 - 23 ส.ค. 63
กลุ่ม 6/2 วันที่ 17 ส.ค. - 13 ก.ย. 63
15 24 - 30 ส.ค. 63
1 นศพ. วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
16 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 63 2 นศพ. พริษฐ์
มฤคทัต
17 7 - 13 ก.ย. 63
3 นศพ. วรันธร
ประสพสุขโชค
4 นศพ. เอวิกำ
ฟังเพรำะ
17 7 - 13 ก.ย. 63
กลุ่ม 6/4 วันที่ 7 ก.ย. - 4 ต.ค. 63
18 14 - 20 ก.ย. 63
1 นศพ. กำนต์
ศรียุทธศักดิ์
19 21 - 27 ก.ย. 63
2 นพท.พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
20 28 ก.ย.- 4 ต.ค. 63 3 นศพ. สุญำดำ
ตริยเจริญ
4 นศพ. ณัชชนน์ จำรุรัตนศิริกุล
21 5 - 11 ต.ค. 63
กลุ่ม 6/1 วันที่ 5 ต.ค. 1 พ.ย. 63
22 12 - 18 ต.ค. 63
1 นศพ. จิดำภำ
พันธ์มนัส
23 19 - 25 ต.ค. 63
2 นศพ. ณัฐณิชกำนต์ พำหำ
24 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 3 นศพ. ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ

ลาดับ เพศ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หญิง
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
ชำย

รายชื่อ นพท./นศพ.

กลุ่มที่

นศพ. จิดำภำ
พันธ์มนัส
นศพ. ณัฐณิชกำนต์ พำหำ
นศพ. ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ
นศพ. วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
นศพ. พริษฐ์
มฤคทัต
นศพ. วรันธร
ประสพสุขโชค
นศพ. เอวิกำ
ฟังเพรำะ
นศพ. ณัฐวุฒิ
สืบสำย
นศพ. พัทธพล เป๋อรุณ
นศพ. สิรภัทร
พิทยภัทร
นศพ. กำนต์
ศรียุทธศักดิ์
นพท. พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
นศพ. สุญำดำ ตริยเจริญ
นศพ. ณัชชนน์ จำรุรัตนศิริกุล

6/1
6/1
6/1
6/2
6/2
6/2
6/2
6/3
6/3
6/3
6/4
6/4
6/4
6/4

หมายเหตุ

**ช่วงเวลาวันที่ 7 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

รอบที่ 2
กลุ่ม 2/3 วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 17 ม.ค. 64 1 ชำย นพท. ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน
2/1
1 นศพ. จตุรภัทร สำธิตภัทร
2 ชำย นศพ. นิรุตติ
ตั้งทองทวี
2/1
2 นพท.จิรัชญ์
จำรุอำรยนันท์
3 ชำย นศพ. ภูริพัฒน์ รงค์จิตประภัสร์ 2/1
3 นศพ. สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ
4 ชำย นศพ. กรวิชญ์ วิสุทธิโกศล
2/2
เว้น 1 สป.
5 ชำย นศพ. ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์
2/2
37 25 - 31 ม.ค. 64
กลุ่ม 2/2 วันที่ 25 ม.ค. - 21 ก.พ. 64
6 หญิง นศพ. นิธิชญำ เกษรแพทย์
2/2
38 1 - 7 ก.พ. 64
1 นศพ. กรวิชญ์
วิสทุ ธิโกศล
7 ชำย นศพ. จตุรภัทร สำธิตภัทร
2/3
39 8 - 14 ก.พ. 64
2 นศพ. ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์
8 ชำย นพท. จิรัชญ์
จำรุอำรยนันท์
2/3
40 15 - 21 ก.พ. 64
3 นศพ. นิธิชญำ
เกษรแพทย์
9 ชำย นศพ. สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ
2/3
40 15 - 21 ก.พ. 64
กลุ่ม 2/4 วันที่ 15 ก.พ. - 14 มี.ค. 64 10 หญิง นศพ. รมิตำ
อัศวพิสิฐกุล
2/4
41 22 - 28 ก.พ. 64
1 นศพ. รมิตำ
อัศวพิสิฐกุล
11 หญิง นศพ. วิชญำดำ เดโชวิบูลย์
2/4
42 1 - 7 มี.ค. 64
2 นศพ. วิชญำดำ เดโชวิบูลย์
12 ชำย นพท. หฤษฎ์
สำทิตำนนท์
2/4
43 8 - 14 มี.ค. 64
3 นพท.หฤษฎ์
สำทิตำนนท์
44 15 - 21 มี.ค. 64
กลุ่ม 2/1 วันที่ 15 มี.ค. 11 เม.ย. 64
**ช่วงเวลาวันที่ 15 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 จะเรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม
45 22 - 28 มี.ค. 64
1 นพท.ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน
46 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 64 2 นศพ. นิรุตติ
ตั้งทองทวี
47 5 - 11 เม.ย. 64
3 นศพ. ภูริพัฒน์ รงค์จิตประภัสร์
32 21 - 27 ธ.ค. 63
33 28 ธ.ค.63 - 3 ม.ค. 64
34 4 - 10 ม.ค. 64
35 11 - 17 ม.ค. 64
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ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
รายวิชาปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ วพมกม 601
รอบที่ 1
ห้วงเวลา
ลาดับ
ว/ด/ป/ รายชื่อ
ลาดับ
wk
9 13 - 19 ก.ค. 63
กลุ่ม 6/4 วันที่ 13 ก.ค. - 2 ส.ค. 63
1
10 20 - 26 ก.ค. 63
1 นศพ. กำนต์
ศรียุทธศักดิ์
2
11 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 2 นพท. พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
3
3 นศพ. สุญำดำ
ตริยเจริญ
4
4 นศพ. ณัชชนม์ จำรุรัตนศิริกุล
5
เว้น 1 สป.
6
13 10 - 16 ส.ค. 63
กลุ่ม 6/1 วันที่ 10 ส.ค. -30 ส.ค. 63
7
14 17 - 23 ส.ค. 63
1 นศพ. จิดำภำ
พันธ์มนัส
8
15 24 - 30 ส.ค. 63
2 นศพ. ณัฐณิชกำนต์ พำหำ
9
3 นศพ. ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ
10
เว้น 3 สป.
11
19 21 - 27 ก.ย. 63
กลุ่ม 6/3 วันที่ 21 ก.ย. - 11 ต.ค. 63
12
20 28 ก.ย.- 4 ต.ค. 63 1 นศพ. ณัฐวุฒิ
สืบสำย
13
21 5 - 11 ต.ค. 63
2 นศพ. พัทธพล เป๋อรุณ
14
3 นศพ. สิรภัทร
พิทยภัทร
22 12 - 18 ต.ค. 63
กลุ่ม 6/2 วันที่ 12 ต.ค. - 1 พ.ย. 63
23 19 - 25 ต.ค. 63
1 นศพ. วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
24 26 ต.ค.- 1 พ.ย. 63 2 นศพ. พริษฐ์
มฤคทัต
3 นศพ. วรันธร
ประสพสุขโชค
4 นศพ. เอวิกำ
ฟังเพรำะ
รอบที่ 2
32 21 - 27 ธ.ค. 63
กลุ่ม 2/4 วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64
1
33 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 64 1 นศพ. รมิตำ
อัศวพิสิฐกุล
2
34 4 - 10 ม.ค. 64
2 นศพ. วิชญำดำ เดโชวิบูลย์
3
3 นพท. หฤษฎ์
สำทิตำนนท์
4
เว้น 1 สป.
5
36 18 - 24 ม.ค. 64
กลุ่ม 2/1 วันที่ 18 ม.ค. - 7 ก.พ. 64
6
37 25 - 31 ม.ค. 64
1 นพท. ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน
7
38 1 - 7 ก.พ. 64
2 นศพ. นิรุตติ
ตั้งทองทวี
8
3 นศพ. ภูริพัฒน์ รงค์จิตประภัสร์
9
เว้น 3 สป.
10
42 1 - 7 มี.ค. 64
กลุ่ม 2/3 วันที่ 1 มี.ค. - 21 มี.ค. 64
11
43 8 - 14 มี.ค. 64
1 นศพ. จตุรภัทร สำธิตภัทร
12
44 15 - 21 มี.ค. 64
2 นพท. จิรัชญ์
จำรุอำรยนันท์
3 นศพ. สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ
45 22 - 28 มี.ค. 64
กลุ่ม 2/2 วันที่ 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 64
46 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 64 1 นศพ. กรวิชญ์
วิสุทธิโกศล
47 5 - 11 เม.ย. 64
2 นศพ. ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์
3 นศพ. นิธิชญำ
เกษรแพทย์
57

เพศ
หญิง
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
ชำย

รายชื่อ นพท./นศพ.
กลุ่มที่ หมายเหตุ
นศพ. จิดำภำ
พันธ์มนัส
6/1
นศพ. ณัฐณิชกำนต์ พำหำ
6/1
นศพ. ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ 6/1
นศพ. วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
6/2
นศพ. พริษฐ์
มฤคทัต
6/2
นศพ. วรันธร
ประสพสุขโชค 6/2
นศพ. เอวิกำ
ฟังเพรำะ
6/2
นศพ. ณัฐวุฒิ
สืบสำย
6/3
นศพ. พัทธพล เป๋อรุณ
6/3
นศพ. สิรภัทร
พิทยภัทร
6/3
นศพ. กำนต์
ศรียุทธศักดิ์
6/4
นพท. พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
6/4
นศพ. สุญำดำ
ตริยเจริญ
6/4
นศพ. ณัชชนม์ จำรุรัตนศิริกุล
6/4

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย

นพท. ก้ำวภิภัทร์
นศพ. นิรุตติ
นศพ. ภูรพิ ัฒน์
นศพ. กรวิชญ์
นศพ. ชำญยุทธ
นศพ. นิธิชญำ
นศพ. จตุรภัทร
นพท. จิรัชญ์
นศพ. สิทธิโชค
นศพ. รมิตำ
นศพ. วิชญำดำ
นพท. หฤษฎ์

ธรรมสูน
ตั้งทองทวี
รงค์จิตประภัสร์
วิสุทธิโกศล
พรพงศ์สวัสดิ์
เกษรแพทย์
สำธิตภัทร
จำรุอำรยนันท์
ตั้งกิจโชติ
อัศวพิสิฐกุล
เดโชวิบูลย์
สำทิตำนนท์

2/1
2/1
2/1
2/2
2/2
2/2
2/3
2/3
2/3
2/4
2/4
2/4

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ รายวิชาปฏิบัติสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา วพมสน 601
wk
ห้วงเวลา
9 13 - 19 ก.ค. 63
10 20 - 26 ก.ค. 63
11 27 ก.ค.- 2 ส.ค. 63

12 3 - 9 ส.ค. 63
13 10 - 16 ส.ค. 63
14 17 - 23 ส.ค. 63

ลาดับ
1
2
3
4
1
2
3
4

ว/ด/ป/ รายชื่อ
กลุ่ม 6/2 วันที่ 13 ก.ค. - 2 ส.ค. 63
นศพ. วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
นศพ. พริษฐ์
มฤคทัต
นศพ. วรันธร
ประสพสุขโชค
นศพ. เอวิกำ
ฟังเพรำะ
กลุ่ม 6/4 วันที่ 3 ส.ค. - 23 ส.ค. 63
นศพ. กำนต์
ศรียุทธศักดิ์
นพท. พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
นศพ. สุญำดำ
ตริยเจริญ
นศพ. ณัชชนม์ จำรุรัตนศิริกุล
เว้น 1 สป.
กลุ่ม 6/1 วันที่ 31 ส.ค. - 20 ก.ย. 63
นศพ. จิดำภำ
พันธ์มนัส

16 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 63
17 7 - 13 ก.ย. 63

1

18 14 - 20 ก.ย. 63

2 นศพ. ณัฐณิชกำนต์ พำหำ

22 12 - 18 ต.ค. 63
23 19 - 25 ต.ค. 63
24 26 - 1 พ.ย. 63

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เพศ
หญิง
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง

รายชื่อ นพท./นศพ.
กลุ่มที่ หมายเหตุ
นศพ. จิดำภำ
พันธ์มนัส
6/1
นศพ. ณัฐณิชกำนต์ พำหำ
6/1
นศพ. ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ 6/1
นศพ. วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
6/2
นศพ. พริษฐ์
มฤคทัต
6/2
นศพ. วรันธร
ประสพสุขโชค 6/2
นศพ. เอวิกำ
ฟังเพรำะ
6/2
นศพ. ณัฐวุฒิ
สืบสำย
6/3
นศพ. พัทธพล เป๋อรุณ
6/3
นศพ. สิรภัทร
พิทยภัทร
6/3
นศพ. กำนต์
ศรียุทธศักดิ์
6/4
นพท. พิตรพิบูล จริงรักวงษ์
6/4
นศพ. สุญำดำ
ตริยเจริญ
6/4

14 ชำย นศพ. ณัชชนม์

จำรุรัตนศิริกุล

6/4

ธรรมสูน
ตั้งทองทวี
รงค์จิตประภัสร์
วิสุทธิโกศล
พรพงศ์สวัสดิ์
เกษรแพทย์
สำธิตภัทร
จำรุอำรยนันท์
ตั้งกิจโชติ
อัศวพิสิฐกุล
เดโชวิบูลย์
สำทิตำนนท์

2/1
2/1
2/1
2/2
2/2
2/2
2/3
2/3
2/3
2/4
2/4
2/4

3 นศพ. ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ
เว้น 3 สป.
กลุ่ม 6/3 วันที่ 12 ต.ค. - 1 พ.ย. 63
1 นศพ. ณัฐวุฒิ
สืบสำย
2 นศพ. พัทธพล เป๋อรุณ
3 นศพ. สิรภัทร
พิทยภัทร

รอบที่ 2
32 21 - 27 ธ.ค. 63
กลุ่ม 2/2 วันที่ 21 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64
1
33 28 ธ.ค.63 - 3 ม.ค. 64 1 นศพ. กรวิชญ์
วิสทุ ธิโกศล
2
34 4 - 10 ม.ค. 64
2 นศพ. ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์
3
3 นศพ. นิธิชญำ
เกษรแพทย์
4
35 11 - 17 ม.ค. 64
กลุ่ม 2/4 วันที่ 11 ม.ค. - 31 ม.ค. 64
5
36 18 - 24 ม.ค. 64
1 นศพ. รมิตำ
อัศวพิสิฐกุล
6
37 25 - 31 ม.ค. 64
2 นศพ. วิชญำดำ เดโชวิบูลย์
7
3 นพท. หฤษฎ์
สำทิตำนนท์
8
เว้น 1 สป.
9
39 8 - 14 ก.พ. 64
กลุ่ม 2/1 วันที่ 8 ก.พ. - 28 ก.พ. 64
10
40 15 - 21 ก.พ. 64
1 นพท. ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน
11
41 22 - 28 ก.พ. 64
2 นศพ. นิรุตติ
ตั้งทองทวี
12
3 นศพ. ภูริพัฒน์ รงค์จิตประภัสร์
เว้น 3 สป.
45 22 - 28 มี.ค. 64
กลุ่ม 2/3 วันที่ 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 64
46 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 64 1 นศพ. จตุรภัทร สำธิตภัทร
47 5 - 11 เม.ย. 64
2 นพท. จิรัชญ์
จำรุอำรยนันท์
3 นศพ. สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ

58

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย

นพท. ก้ำวภิภัทร์
นศพ. นิรุตติ
นศพ. ภูริพัฒน์
นศพ. กรวิชญ์
นศพ. ชำญยุทธ
นศพ. นิธิชญำ
นศพ. จตุรภัทร
นพท. จิรัชญ์
นศพ. สิทธิโชค
นศพ. รมิตำ
นศพ. วิชญำดำ
นพท. หฤษฎ์

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รพ.อานันทมหิดล
wk
ห้วงเวลา
29 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63
30 7 - 13 ธ.ค. 63
31 14 - 20 ธ.ค. 63

กุมารฯ
สูติฯ
กลุ่ม 7/3
กลุ่ม 7/4
นศพ. นริศรำ รัชพงษ์ไทย นพท.ไกรริน ภัทรกิจธรรม
นศพ. พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์ นศพ. จุฑำมำศ ศิริวิกุล
นศพ. ศุภกร สุนทรำภรณ์ชัย นศพ. ธนธิป แสงกูล
32 21 - 27 ธ.ค. 63
กลุ่ม 7/4
กลุ่ม 7/3
33 28 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 นพท.ไกรริน ภัทรกิจธรรม นศพ. นริศรำ รัชพงษ์ไทย
34 4 - 10 ม.ค. 64
นศพ. จุฑำมำศ ศิริวิกุล
นศพ. พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์
นศพ. ธนธิป แสงกูล
นศพ. ศุภกร สุนทรำภรณ์ชัย
เว้น 4 สป.
39 8 - 14 ก.พ. 64
กลุ่มที่ 7/1
กลุ่มที่ 7/2
40 15 - 21 ก.พ. 64
นศพ. ชนัญชิดำ พวกน้อย
นพท.จุฑำวัฒน์ คูกนก
41 22 - 28 ก.พ. 64
นศพ. สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์ นศพ. ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร
นพท.หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ นพท.พชรดนัย เจริญทรัพย์
42 1 - 7 มี.ค. 64
กลุ่มที่ 7/2
กลุ่มที่ 7/1
43 8 - 14 มี.ค. 64
นพท.จุฑำวัฒน์ คูกนก
นศพ. ชนัญชิดำ พวกน้อย
44 15 - 21 มี.ค. 64
นศพ. ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร นศพ. สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์
นพท.พชรดนัย เจริญทรัพย์ นพท.หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เพศ
หญิง
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
หญิง
ชำย

รายชื่อ นพท./นศพ.
กลุ่มที่
นศพ. ชนัญชิดำ พวกน้อย
7/1
นศพ. สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์ 7/1
นพท. หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ 7/1
นพท. จุฑำวัฒน์ คูกนก
7/2
นศพ. ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงกำร 7/2
นพท. พชรดนัย เจริญทรัพย์
7/2
นศพ. นริศรำ
รัชพงษ์ไทย
7/3
นศพ. พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์ 7/3
นศพ. ศุภกร
สุนทรำภรณ์ชัย 7/3
นพท. ไกรริน
ภัทรกิจธรรม 7/4
นศพ. จุฑำมำศ ศิริวิกุล
7/4
นศพ. ธนธิป
แสงกูล
7/4

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์/รพ.นพรัตนราชธานี
wk

ห้วงเวลา

รพ.เจริญกรุงฯ (กุมาร)

รพ.นพรัตนฯ(สูติ)

9 13 - 19 ก.ค. 63
กลุ่ม 5/3
กลุ่ม 5/4
10 20 - 26 ก.ค. 63
นศพ. ณัฐวรำ
นันทผำสุข นศพ. แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง
11 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 นศพ. เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล นศพ. ภูเมธ
เจียรเดชำพร
นศพ. วิชญ
พำกเพียร นศพ. สุธินี
ศรีมหำโชตะ
12 3 - 9 ส.ค. 63
กลุ่ม 5/4
กลุ่ม 5/3
13 10 - 16 ส.ค. 63
นศพ. แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง นศพ. ณัฐวรำ
นันทผำสุข
14 17 - 23 ส.ค. 63
นศพ. ภูเมธ
เจียรเดชำพร นศพ. เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล
นศพ. สุธินี
ศรีมหำโชตะ นศพ. วิชญ
พำกเพียร
เว้น 4 สป.
19 21 - 27 ก.ย. 63
กลุ่มที่ 5/1
กลุ่มที่ 5/2
20 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 63 นพท. จิตรภำณุ กิจปกครอง นศพ. ปณิธิ
หำญยศ
21 5 - 11 ต.ค. 63
นพท. ปำริวัธน์ จุลมนต์
นศพ. พัชรพล
วิทยเตชะกุล
นศพ. เสริมพงษ์ แปงปำ
นศพ. รัฐนันท์
ธีรพันธ์วิกุล
22 12 - 18 ต.ค. 63
กลุ่มที่ 5/2
กลุ่มที่ 5/1
23 19 - 25 ต.ค. 63
นศพ. ปณิธิ
หำญยศ
นพท. จิตรภำณุ กิจปกครอง
24 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 นศพ. พัชรพล
วิทยเตชะกุล นพท. ปำริวัธน์ จุลมนต์
นศพ. รัฐนันท์
ธีรพันธ์วิกุล นศพ. เสริมพงษ์ แปงปำ
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ลาดับ เพศ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
หญิง
หญิง
ชำย
หญิง
ชำย
หญิง

รายชื่อ นพท./นศพ.
นพท. จิตรภำณุ
นพท. ปำริวัธน์
นศพ. เสริมพงษ์
นศพ. ปณิธิ
นศพ. พัชรพล
นศพ. รัฐนันท์
นศพ. ณัฐวรำ
นศพ. เพชรรัตน์
นศพ. วิชญ
นศพ. แพรวไพลิน
นศพ. ภูเมธ
นศพ. สุธินี

กิจปกครอง
จุลมนต์
แปงปำ
หำญยศ
วิทยเตชะกุล
ธีรพันธ์วิกุล
นันทผำสุข
เลิศลิ่วตระกูล
พำกเพียร
ศิริจงกลทอง
เจียรเดชำพร
ศรีมหำโชตะ

กลุ่มที่
5/1
5/1
5/1
5/2
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
5/4
5/4
5/4

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน วพมทช 601 / 602
wk

ห้วงเวลา

ท่าหลวง

ท่าวุ้ง

พัฒนานิคม

9 13 - 19 ก.ค. 63
10 20- 26 ก.ค. 63

บางคล้า

สนามชัยเขต

รอบที่ 1 กลุ่ม 2
นศพ.นิรุติ ตั้งทองทวี ช

นศพ.จตุรภัทร สำธิตภัทร ช นศพ.รมิตำ อัศวพิสิฐกุล ญ นศพ.ก้ำวภิภัทร์ ธรรมสูน ช

11 27 ก.ค. - 2 ส.ค.63 นพท.หฤษฏ์ สำทิตำนนท์ ช นพท.จิรัชญ์ จำรุอำรยนันท์ ช นศพ.วิชญำดำ เดโชวิบูลย์ ญ
นศพ.สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ ช
12 3 - 9 ส.ค. 63
13 10 - 16 ส.ค. 63

นศพ.กรวิชญ์ วิสุทธิโกศล ช

นศพ.ภูรพิ ัฒน์ รงค์จิตประภัส ช นศพ.ชำญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์ ช

นศพ.นิธิชญำ เกษรแพทย์ ญ

รอบที่ 2 กลุ่ม 1

14 17 - 23 ส.ค. 63 นศพ.กมล แสงจันทร์ ช.
15 24 - 30 ส.ค. 63 นพท.นัยธร ปัญญำนำม ช

นศพ.ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร ญ นศพ.ชนกำนต์ โฉมวิไลลักษณ์ ช นพท.ธนรรชล อู่ทอง ช

นศพ.นภัสสร อู่วิเชียร ญ

นศพ.วรรษมน ใยไหม ญ นศพ.ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล ช

นศพ.จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล ช

นศพ.พศุตม์ แสงสง่ำ ช

16 31 - 6 ก.ย. 63

นศพ.ภิษัชชนม์ ภัทรกุล ช

17 7 - 13 ก.ย. 63

รอบที่ 3 กลุ่ม 7 และ กุล่ม 8

นศพ.ศรันย์ เรือนมำ ช

18 14 - 20 ก.ย. 63 นพท.จุฑำวัฒน์ คูกนก ช นศพ.พิรกำนต์ อำชวะพำณิชย์ ญ นพท.พชรดนัย เจริญทรัพย์ ช นพท.ไกรริน ภัทรกิจธรรม ช นศพ.ชนัญชิดำ พวกน้อย ญ
นศพ.สิทธกำนต์ ตุลำกำรวงศ์ ช
19 21 - 27 ก.ย. 63 นศพ.ปิยพันธ์ โรจน์ดำรงกำร ช นศพ.จุฑำมำศ ศิริวิกุล ญ นศพ.จิรภัทร บุญศิริศักดิ์ ช นศพ.ธนธิป แสงกูล ช
20 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 63 นศพ.ณัฐณิชำ ยินดีเจริญผล ญ นพท.ธีรโชติ ทัดมำลัย ช นศพ.เจนพจน์ เลำหะสรำญ ช นศพ.รัชกำญจน์ สืบท้วม ญ นพท.หรรษธร วิเศษพำนิชกิจ ช
นศพ.พัณณิตำ โอ่เอี่ยม ญ

นศพ.พัชรพล ภู่พิทยำ ช

นศพ.ณภัทร ครุธกูล ช

นพท.ธพสิน กิจจำบริบูรณ์ ช

นศพ.นริศรำ รัชพงษ์ไทย ญ

นศพ.สุธินี ธีระจำรุวัฒน์ ญ

นศพ.ศุภกร สุนทรำภรณ์ชัย ช

นศพ.คมชำญ ธำรำพิมำณ ช

21 5 - 11 ต.ค. 63
22 12 - 18 ต.ค. 63

นศพ.นภัค เจริญใจ ญ

รอบที่ 4 กลุ่ม 3
นศพ.ณัฏฐนิช ศฤงคำรเพิ่มพูน ญ นศพ.กันตพัฒน์ โมระเสริฐ ช นศพ.ฐิติภัทร แตงไทย ช

นศพ.ขจีวรรณ ประทีปพิชัย ญ นศพ.วรธนัท แซ่ลิ่ม ช

23 19 - 25 ต.ค. 63 นศพ.สุชญำ อินทรกำแหง ญ นศพ.ฌริตำ อนุกูลกิจกุล ญ นศพ.ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์ ญ นศพ.อัญมณี เบ็ญจขันธ์ ญ นพท.ธนเดช ภิญญษวัธน์ ช
24 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 63

25 2 - 8 พ.ย. 63

นศพ.ณภัทร พรนพรัตน์ ญ นพท.รัชสิทธิ์ นวำวัตน์ ช

จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk

26 9 - 15 พ.ย. 63
27 16 - 22 พ.ย. 63

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์) 3 wk

28 23 - 29 พ.ย. 63

61

นศพ.ศุภณัฐ สัตโกวิท ช

ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน วพมทช 601 / 602
wk

ห้วงเวลา

ท่าหลวง

ท่าวุ้ง

พัฒนานิคม

29 30 พ.ย.- 6 ธ.ค. 63

บางคล้า

สนามชัยเขต

รอบที่ 5 กลุ่ม 5

30 7 - 13 ธ.ค. 63

นพท.ปำริวัธน์ จุลมนต์ ช

นศพ.ปณิธิ หำญยศ ช

31 14 - 20 ธ.ค. 63

นศพ.เสริมพงษ์ แปงหำ ช

นศพ.พัชรพล วิทยเตชะกุล ช นศพ.วิชญ พำกเพียร ช

นพท.จิตรภำณุ กิจปกครอง ช

32 21 - 27 ธ.ค. 63

นศพ.แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง ญ นศพ.รัฐนันท์ ธีรพันธ์วิกุล ช.
นศพ.ภูเมธ เจียรเดชำพร ช

นศพ.ณัฐวรำ นันทผำสุข ญ

นศพ.สุธินี ศรีมหำโชตะ ญ

นศพ.เพชรรัตน์ เลิศลิ่วตระกูล ญ

รอบที่ 6 กลุ่ม 6

33 28 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64
34 4 - 10 ม.ค. 64

นศพ.ณัฐณิชกำนต์ พำหำ ญ

นศพ.จิดำภำ พันธ์มนัส ญ

นศพ.ณัฐวุฒิ สืบสำย ช

นศพ.พริษฐ์ มฤคทัต ช

นพท.พิตรพิบูล จริงรักวงษ์ ช

35 11 - 17 ม.ค. 64

นศพ.ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ ญ นศพ.กำนต์ ศรียุทธศักดิ์ ช

นศพ.พัทธพล เป๋อรุณ ช

นศพ.วรันธร ประสบสุขโชค ญ

นศพ.วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์ ช

นศพ.สิรภัทร พิทยภัทร ญ

นศพ.เอวิกำ ฟังเพรำะ ญ

นพท.ณัชชนน์ จำรุรัตนศิริกุล ช

36 18 - 24 ม.ค.64

นศพ.สุญำดำ ตริยเจริญ ญ

เว้น สป. ที่ 37 - 44 วันที่ 25 ม.ค. -21 มี.ค. 64

45 22 - 28 มี.ค. 64

รอบที่ 7 กลุ่ม 4

46 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 64

นพท.ตฤณ เศรษฐอุดม ช

นศพ.กนกวรรณ อุปกำร ญ

47 5 - 11 เม.ย. 64

นศพ.ธนพงศ์ นงค์นวล ช

48 12 -16 เม.ย. 64

นศพ.จำรุมำศ สมุทรสุวรรณ ญ

นพท.ภำสวิชญ์ กุลสุวรรณ์ ช

นศพ.พัดชำ เจนนพกำญจน์ ญ นศพ.สณห์เพชร จิระสุทัศน์ ช

นศพ.สุกฤษฎิ์ แก้วไพโรจน์ ช

นพท.เสฎฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ ช

นศพ.พิจิตรำ วโรดมวิทยำ ญ

นศพ.เอมิกำ หลิมสกุล ญ

62

นพท.เมธำวี ภูชนะศรี ช

บัญชีวิชาเลือกเสรี นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หมายเลข
ประจาตัว
5841034
5841064
5841078
5841065
5841068
5841091
5841013
5841049
5841093
5841048
5841057
5841075
5841035
5841060
5841086
5841005
5841062

นศพ. ณัฐวรำ
นศพ. เพชรรัตน์
นศพ. วิชญ
นศพ. แพรวไพลิน
นศพ. ภูเมธ
นศพ. สุธินี
นพท. จิตรภำณุ
นพท. ปำริวัธน์
นศพ. เสริมพงษ์
นศพ. ปณิธิ
นศพ. พัชรพล
นศพ. รัฐนันท์
นศพ. ณัฐวุฒิ
นศพ. พัทธพล
นศพ. สิรภัทร
นศพ. กำนต์
นพท. พิตรพิบูล

นันทผำสุข
เลิศลิ่วตระกูล
พำกเพียร
ศิริจงกลทอง
เจียรเดชำพร
ศรีมหำโชตะ
กิจปกครอง
จุลมนต์
แปงปำ
หำญยศ
วิทยเตชะกุล
ธีรพันธ์วิกุล
สืบสำย
เป๋อรุณ
พิทยภัทร
ศรียุทธศักดิ์
จริงรักวงษ์

18

5841089

นศพ. สุญำดำ

ตริยเจริญ

19
20
21
22
23
24
25
26

5841012
5841032
5841051
5740072
5841053
5841077
5841100
5841033

27
28
29
30
31

5841056
5841058
5841041
5841042
5841073

ลาดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

กลุ่มที่
5/3
5/3
5/3
5/4
5/4
5/4
5/1
5/1
5/1
5/2
5/2
5/2
6/3
6/3
6/3
6/4
6/4

วิชาเลือก
ประสบกำรณ์คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู
รังสีวินิจฉัย
ประสำทศัลยศำสตร์
อำยุรศำสตร์โรคติดเชื้อ
อำยุรศำสตร์โรคติดเชื้อ
ประสบกำรณ์คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู
กำรฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบื้องต้น
กำรฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบื้องต้น
กำรฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบื้องต้น
ประสบกำรณ์คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู
คลื่นเสียงควำมถี่สูงในสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ
กำรฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบื้องต้น
ประสบกำรณ์คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู
ประสบกำรณ์คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู
ศัลยศำสตร์เต้ำนมและต่อมไร้ท่อ
ศัลยศำสตร์โรคตับอ่อนและทำงเดินน้ำดี
ประสบกำรณ์ทำงคลินิกทำงโสต
นำสิก ลำริงซ์วิทยำ

6/4 ประสบกำรณ์ทำงคลินิกทำงโสต
นำสิก ลำริงซ์วิทยำ
นศพ. จิดำภำ
พันธ์มนัส
6/1 ประสบกำรณ์คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู
นศพ. ณัฐณิชกำนต์ พำหำ
6/1 อำยุรศำสตร์โรคติดเชื้อ
นศพ. ปุญณิศำ ศักดิ์ธนะเศรษฐ 6/1 อำยุรศำสตร์โรคติดเชื้อ
นศพ. วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์
6/2 รังสีวินิจฉัย
นศพ. พริษฐ์
มฤคทัต
6/2 อำยุรศำสตร์พันธุศำสตร์
นศพ. วรันธร
ประสพสุขโชค 6/2 อำยุรศำสตร์โรคหัวใจ
นศพ. เอวิกำ
ฟังเพรำะ
6/2 ศัลยศำสตร์ทำงเดินปัสสำวะ
นศพ. ณัฐณิชำ ยินดีผลเจริญ 8/3 ประสบกำรณ์ทำงคลินิกทำงโสต
นำสิก ลำริงซ์วิทยำ
นศพ. พัชรพล
นศพ. พัณณิตำ
นพท. ธีรโชติ
นศพ. นภัค
นศพ. รัชกำญจน์

ภู่พิทยำ
โอ่เอี่ยม
ทัดมำลัย
เจริญใจ
สืบท้วม

8/3
8/3
8/4
8/4
8/4

ประสบกำรณ์ทำงคลินิกทำงจิตเวชศำสตร์
ศัลยศำสตร์ระบบหัวใจและทรวงอก
อำยุรศำสตร์โรคหัวใจ
ประสบกำรณ์คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู
อำยุรศำสตร์โรคไต

63

ภาควิชา
ภวฟ.กศ.วพม.
ภรส.กศ.วพม.
ภศศ.กศ.วพม.
ภอย.กศ.วพม.
ภอย.กศ.วพม.
ภวฟ.กศ.วพม.
ภวค.กศ.วพม.
ภวค.กศ.วพม.
ภวค.กศ.วพม.
ภวฟ.กศ.วพม.
ภสน.กศ.วพม.
ภวค.กศ.วพม.
ภวฟ.กศ.วพม.
ภวฟ.กศ.วพม.
ภศศ.กศ.วพม.
ภศศ.กศ.วพม.
ภสล.กศ.วพม.

ช่วงเวลา

18 - 31 พ.ค. 63

1 - 14 มิ.ย. 63

15 - 28 มิ.ย. 63

ภสล.กศ.วพม.
ภวฟ.กศ.วพม.
ภอย.กศ.วพม.
ภอย.กศ.วพม.
ภรส.กศ.วพม. 29 มิ.ย. - 12 ก.ค. 63
ภอย.กศ.วพม.
ภอย.กศ.วพม.
ภศศ.กศ.วพม.
ภสล.กศ.วพม.
ภจป.กศ.วพม.
ภศศ.กศ.วพม.
ภอย.กศ.วพม.
ภวฟ.กศ.วพม.
ภอย.กศ.วพม.

13 - 26 ก.ค. 63

บัญชีวิชาเลือกเสรี นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2563
ลาดับ

หมายเลข
ประจาตัว

ยศ-ชื่อ-สกุล

กลุ่มที่

วิชาเลือก

ภาควิชา

ช่วงเวลา

32 5841014 นศพ. จิรภัทร

บุญศิริศักดิ์

8/1 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภอย.กศ.วพม.

33 5841019 นศพ. เจนพจน์

เลาหะสราญ

8/1 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภวฟ.กศ.วพม.

34 5841027 นศพ. ณภัทร

ครุธกูล

8/1 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบื้องต้น

ภวค.กศ.วพม.

35 5841009 นศพ. คมชาญ

ธาราพิมาณ

ประสบการณ์ทางคลินิกทางโสต นาสิก
8/2
ลาริงซ์วิทยา

ภสล.กศ.วพม.

36 5841040 นพท. ธพสิน

กิจจาบริบูรณ์

8/2 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภวฟ.กศ.วพม.

37 5841090 นศพ. สุธินี

ธีระจารุวัฒน์

8/2 รังสีวินิจฉัย

ภรส.กศ.วพม.

38 5841044 นศพ. นริศรา

รัชพงษ์ไทย

7/3 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภวฟ.กศ.วพม.

39 5841063 นศพ. พิรกานต์

อาชวะพาณิชย์ 7/3

40 5841081 นศพ. ศุภกร

สุนทราภรณ์ชัย 7/3 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

41 5841007 นพท. ไกรริน

ภัทรกิจธรรม

7/4 คลื่นเสียงความถี่สูงในสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภสน.กศ.วพม. 10 - 23 ส.ค. 63

42 5841017 นศพ. จุฑามาศ

ศิริวิกุล

7/4

ประสบการณ์ทางคลินิกและการผ่าตัด
จักษุวิทยา

ภจว.กศ.วพม.

43 5841037 นศพ. ธนธิป

แสงกูล

7/4

การประยุกต์ใช้ชีวสถิติในการวิจัย
ทางการแพทย์

ภทช.กศ.วพม.

ประสบการณ์ทางคลินิกและการผ่าตัด
จักษุวิทยา

ภจว.กศ.วพม.
ภวฟ.กศ.วพม.

44 5841022 นศพ. ชนัญชิดา พวกน้อย

7/1 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภวฟ.กศ.วพม.

45 5841084 นศพ. สิทธกานต์ ตุลาการวงศ์

7/1 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ภศธ.กศ.วพม.

วิเศษพานิชกิจ 7/1 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ภศธ.กศ.วพม.

46 5841094 นพท. หรรษธร

47 5841018 นพท. จุฑาวัฒน์ คูกนก
48 5841050 นศพ. ปิยพนธ์

7/2 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

โรจน์ดารงการ 7/2 ศัลยศาสตร์ระบบหัวใจและทรวงอก

ภอย.กศ.วพม.

24 ส.ค. 6 ก.ย. 63

ภศศ.กศ.วพม.

49 5841052 นพท. พชรดนัย เจริญทรัพย์

7/2 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภอย.กศ.วพม.

50 5841010 นศพ. จตุรภัทร

สาธิตภัทร

2/3 รังสีวินิจฉัย

ภรส.กศ.วพม.

51 5841015 นพท. จิรัชญ์

จารุอารยนันท์ 2/3 คลื่นเสียงความถี่สูงในสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภสน.กศ.วพม.

52 5841085 นศพ. สิทธิโชค

ตั้งกิจโชติ

2/3 รังสีวินิจฉัย

ภรส.กศ.วพม.

53 5841072 นศพ. รมิตา

อัศวพิสิฐกุล

2/4 นิติเวชผสมผสาน

ภนว.กศ.วพม.

54 5841079 นศพ. วิชญาดา

เดโชวิบูลย์

2/4 อายุรศาสตร์ตจวิทยา

ภอย.กศ.วพม.

55 5841095 นพท. หฤษฎ์

สาทิตานนท์

2/4 ประสบการณ์ทางคลินิกทางจิตเวชศาสตร์

ภจป.กศ.วพม.

64

27 ก.ค. 9 ส.ค. 63

7 - 20 ก.ย. 63

บัญชีวิชาเลือกเสรี นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2563
ลาดับ

หมายเลข
ประจาตัว

ยศ-ชื่อ-สกุล

กลุ่มที่

วิชาเลือก

ภาควิชา

56 5841006 นพท. ก้าวภิภัทร์ ธรรมสูน

2/1 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ภศธ.กศ.วพม.

57 5841047 นศพ. นิรุตติ

2/1 ศัลยศาสตร์ระบบหัวใจและทรวงอก

ภศศ.กศ.วพม.

58 5841069 นศพ. ภูริพัฒน์ รงค์จิตประภัสร์ 2/1 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
59 5841003 นศพ. กรวิชญ์ วิสุทธิโกศล
2/2 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
60 5841024 นศพ. ชาญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์ 2/2 กุมารเวชศาสตร์โรคไต

ภศธ.กศ.วพม.
ภวฟ.กศ.วพม.
ภกม.กศ.วพม.

61 5841046 นศพ. นิธิชญา

2/2 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภวฟ.กศ.วพม.

62 5841001 นศพ. กนกวรรณ อุปการ
4/3 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
63 5841059 นศพ. พัดชา
เจนนพกาญจน์ 4/3 รังสีวินิจฉัย
64 5841061 นศพ. พิจิตรา วโรดมวิทยา 4/3 กุมารเวชศาสตร์โรคเกี่ยวกับปอด

ภวฟ.กศ.วพม.
ภรส.กศ.วพม.
ภกม.กศ.วพม.

65
66
67
68

ภอย.กศ.วพม.
ภกม.กศ.วพม.
ภสน.กศ.วพม.
ภวญ.กศ.วพม.

5841011
5841087
5841099
5841036

นศพ. จารุมาศ
นศพ. สุกฤษฏิ์
นศพ. เอมมิกา
นศพ. ตฤณ

ตั้งทองทวี

เกษรแพทย์

สมุทรสุวรรณ
แก้วไพโรจน์
หลิมสกุล
เศรษฐอุดม

69 5841066 นพท. ภาสวิชญ์ กุลสุวรรณ์

4/4
4/4
4/4
4/1

อายุรศาสตร์โรคไต
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
คลื่นเสียงความถี่สูงในสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา

4/1 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ช่วงเวลา

21 ก.ย. 4 ต.ค. 63

30 พ.ย. 13 ธ.ค. 63

ภศธ.กศ.วพม.

70 5841092 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ 4/1 อายุรศาสตร์โรคโรคต่อมไร้ท่อ

ภอย.กศ.วพม.

71 5841038 นศพ. ธนพงศ์

4/2 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภวฟ.กศ.วพม. 14 - 27 ธ.ค. 63
ภอย.กศ.วพม.
ภสล.กศ.วพม.

นงค์นวล

72 5841070 นพท. เมธาวี
ภูชนะศรี
73 5841083 นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์

75 5841074 นพท. รัชสิทธิ์

นวาวัตน์

4/2 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
4/2 ประสบการณ์ทางคลินิกทางโสต นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
3/3 ประสบการณ์ทางคลินิกและการผ่าตัด
จักษุวิทยา
3/3 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

76 5841082 นศพ. ศุภณัฐ

สัตโกวิท

3/3 อายุรศาสตร์โรคไต

ภอย.กศ.วพม.

77 5841008 นศพ. ขจีวรรณ

ประทีปพิชัย

ภจว.กศ.วพม.

78 5841097 นศพ. อัญมณี

เบ็ญจขันธ์

3/4 ประสบการณ์ทางคลินิกและการผ่าตัด
จักษุวิทยา
3/4 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

79 5841098 นพท. ธนเดช

ภิญญาวัธน์

74 5841029 นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์

3/4 ประสบการณ์ทางคลินิกทางโสต นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
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ภจว.กศ.วพม.
ภศธ.กศ.วพม.

ภวฟ.กศ.วพม.
ภสล.กศ.วพม.

25 ม.ค. 7 ก.พ. 64

บัญชีวิชาเลือกเสรี นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา 2563
ลาดับ

หมายเลข
ประจาตัว

ยศ-ชื่อ-สกุล

กลุ่มที่

วิชาเลือก

ภาควิชา

80 5841004 นศพ. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ

3/1 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภวฟ.กศ.วพม.

81 5841025 นศพ. ฌริตา

อนุกูลกิจกุล

3/1 รังสีวินิจฉัย

ภรส.กศ.วพม.

82 5841026 นศพ. ฐิติภัทร

แตงไทย

3/1 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภอย.กศ.วพม.

83 5841028 นศพ. ณภัทร
84 5841030 นศพ. ณัฏฐนิช

พรนพรัตน์
3/1 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศฤงคารพูนเพิ่ม 3/2 อายุรศาสตร์โรคไต

ภวฟ.กศ.วพม.
ภอย.กศ.วพม.

85 5841080 นศพ. วรธนัท

เเซ่ลิ่ม

ภสล.กศ.วพม.

86 5841088 นศพ. สุชญา

อินทรกาแหง

3/2 ประสบการณ์ทางคลินิกทางโสต นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
3/2 ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา

ภวญ.กศ.วพม.

87 5841020 นศพ. ฉัตรสิริ
88 5841043 นศพ. นภัสสร

พุ่มวิจิตร
อู่วิเชียร

1/3 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
1/3 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบื้องต้น

ภกม.กศ.วพม.
ภวค.กศ.วพม.

89 5841076 นศพ. วรรษมน

ใยไหม

1/3 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภกม.กศ.วพม.

90 5841016 นศพ. จิรันธนิน
91 5841039 นพท. ธนรรชล
92 5841054 นศพ. พศุตม์

ธโนปจัยสิทธิกุล 1/4 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบื้องต้น
อู่ทอง
1/4 ประสบการณ์ทางคลินิกทางจิตเวชศาสตร์
แสงสง่า
1/4 ประสบการณ์ทางคลินิกทางโสต นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
93 5841021 นศพ. ชนกานต์ โฉมวิไลลักษณ์ 1/1 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบื้องต้น

ภวค.กศ.วพม.
ภจป.กศ.วพม.
ภสล.กศ.วพม.

94 5841023 นศพ. ชยุตม์

1/1 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบื้องต้น

ภวค.กศ.วพม.

95 5841067 นศพ. ภิษัชชนม์ ภัทรกุล

1/1 อายุรศาสตร์โรคโรคต่อมไร้ท่อ

ภอย.กศ.วพม.

96 5740075 นศพ. ศรัณย์

เรือนมา

1/2 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบื้องต้น

ภวค.กศ.วพม.

97 5841002 นศพ. กมล

แสงจันทร์

1/2 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบื้องต้น

ภวค.กศ.วพม.

98 5841145 นพท. นัยธร

ปัญญานาม

1/2 อายุรศาสตร์โรคไต

ภอย.กศ.วพม.

ตั้งต่อสกุล
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ช่วงเวลา

8 ก.พ. 21 ก.พ. 64

22 มี.ค. 4 เม.ย. 64

ภวค.กศ.วพม.

5 - 16 เม.ย. 64

รายนามหัวหน้าหน่วย และสานักงาน ปีการศึกษา 2563
ผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้บังคับหน่วย
ผู้อานวยการ
พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
พ.อ. ผศ.ดุสิต สถำวร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
พ.อ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
พล.ต.หญิง ผศ.จันทรำภำ ศรีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

สานักงาน
ชั้น 11 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร. 93333, 93102 (ทส.)
ชั้น 3 ตึกอำนวยกำร วพม.
โทร.93590
ชั้น 3 ตึกอำนวยกำร วพม.
โทร.93591
ชั้น 3 ตึกอำนวยกำร วพม.
โทร.93741
ชั้น 5 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.
โทร.93593

ภาควิชาปรีคลินิก
6. ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ กศ.วพม.
พ.อ.มำนพ ชัยมัติ
7. ภำควิชำสรีรวิทยำ กศ.วพม.
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดำ หัตถโชติ
8. ภำควิชำพยำธิวิทยำ กศ.วพม.
พ.อ. ผศ.พิพัฒน์ ศรีธนำบุตร
9. ภำควิชำจุลชีววิทยำ กศ.วพม.
พ.อ. รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
10. ภำควิชำชีวเคมี กศ.วพม.
พ.อ.หญิง ผศ.อลิสำ เสนำมนตรี
11. ภำควิชำปำรำสิตวิทยำ กศ.วพม.
พ.อ. ธรรมนูญ ศรีสอ้ำน
12. ภำควิชำเภสัชวิทยำ กศ.วพม.
พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น

ชั้น 4 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
โทร.93607
ชั้น 5 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
โทร.93674
ชั้น 6 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
โทร.93618
ชั้น 4 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
โทร.93605
ชั้น 5 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
โทร.93611
ชั้น 3 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
โทร.93603
ชั้น 7 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
โทร.93621
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ภาควิชาคลินิก
ผู้บังคับหน่วย

สานักงาน

13. ภำควิชำอำยุรศำสตร์ กศ.วพม.
พ.อ. อำนำจ ชัยประเสริฐ
14. ภำควิชำศัลยศำสตร์ กศ.วพม.
พ.อ. ดนัย มีแก้วกุญชร
15. ภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดกิ ส์ กศ.วพม.
พ.อ. รศ.สมภพ ภู่พิทยำ
16. ภำควิชำเวชศำสตร์พื้นฟู กศ.วพม.
พ.อ. รศ.วิภู กำเนิดดี
17. ภำควิชำจักษุวิทยำ กศ.วพม.
พ.อ.หญิง ผศ.ฐิติพร รัตนพจนำรถ
18. ภำควิชำโสต นำสิก ลำริงซ์วิทยำ กศ.วพม.
พ.อ. สุธี รัตนำธรรมวัฒน์
19. ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ กศ.วพม.
พ.อ. กฤษฎำ ศรีธนภัครำงกูร
20. ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์
พ.อ. เรืองวิทย์ ตันติแพทยำงกูร
21. ภำควิชำรังสีวิทยำ กศ.วพม.
พ.อ.หญิง ผศ.บุษบง หนูหล้ำ
22. ภำควิชำจิตเวชและประสำทวิทยำ กศ.วพม.
พ.อ. รศ.ธวัชชัย ลีฬหำนำจ
23. ภำควิชำเวชศำสตร์ทหำรและชุมชน กศ.วพม.
พ.อ. ผศ.รำม รังสินธุ์
24. ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว กศ.วพม.
พ.อ. ธิติชัย เกำะสมบัติ
25. ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ กศ.วพม.
พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชำนำญเวช
26. ภำควิชำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน กศ.วพม.
พ.อ. ภำสกร วิรำวรรณ
27. ภำควิชำนิติเวชวิทยำ กศ.วพม.
พ.อ. เสกสรรค์ ชำยทวีป

ชั้น 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร.93281
ชั้น 7 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร.93129
ชั้น 3 อำคำรมหำวชิรำลงกรณ์ รพ.รร.6
โทร.93222, 93459
ชั้น 3 ตึกเวชศำสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.6
โทร.93643, 93491
ชั้น 6 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร.93180
ชั้น 6 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร.93075
ชั้น 9 ตึกพัชรกิติยำภำ รพ.รร.6
โทร.94060
ชั้น 9 ตึกพัชรกิติยำภำ รพ.รร.6
โทร.94163
ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร.93043
ชั้น 15 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6
โทร.93025, 93188
ชั้น 5 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
โทร.93609, 93613
ชั้น 8 ตึก 8 ชั้น รพ.รร.6
โทร 93100
ชั้น 9 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร 93141
ชั้น 7 ตึกอุบัติเหตุ รพ.รร.6
โทร 93442
ชั้น 2 อำคำรสมเด็จย่ำ รพ.รร.6
โทร 93400
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ส่วนสนับสนุน
ผู้บังคับหน่วย

สานักงาน

27. หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ วพม.
รอง ผอ.กศ.วพม.
28. ส่วนกำรบังคับบัญชำ กศ.วพม.
พ.อ.หญิง กิติพร พุทธิขันธ์
29. หน.แผนกเตรียมกำร กอ.วพม.
พ.อ. ชำญวิทย์ วิจำรณ์
30. หน.แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ กอ.วพม.
พ.อ.หญิง ระวีวรรณ เอกสิทธิ์
31. หน.แผนกธุรกำรและกำลังพล กอ.วพม.
พ.ท.หญิง ณัชชนม์ เจริญผล
32. ฝ่ำยงบประมำณ วพม.
พ.ท.หญิง ขนิษฐำ ลือนำม
33. หน.สำนักงำนกำรเงิน กอ.วพม.
พ.ต. ภำณุพันธ์ ศรีสุขไส
34. หน.แผนกสวัสดิกำร กอ.วพม.
ร.อ. ยศวัฒน์ สุดโคต
35. หน.สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ วพม.
พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรำ วัฒนจันทร์
36. หก.กองสนับสนุน
พ.อ. ชำญชัย บัววรรณ
37. หน.แผนกห้องปฏิบัติกำรและวิจัย กสน.วพม.
พ.อ.หญิง เพชรำ ทัศนำ
38. หน.แผนกบริกำร กสน.วพม.
พ.ท. วิจิตร พิมพรัตน์
39. หน.แผนกห้องสมุด กสน.วพม.
ร.อ. พิษณุพงษ์ พุทธเดชำรัตน์ (รักษำกำร)
40. หน.แผนกเครื่องช่วยฝึกและเวชนิทัศน์ กสน.วพม.
ร.ท.หญิง จิรภำ สนิท (รักษำกำร)
41. ฝ่ำยสำธำรณูปโภค ผบร.กสน.วพม.
ร.ท. ฉัตรชัย พวงทอง
42. ฝ่ำยขนส่ง ผบร.กสน.วพม.
ร.ท. สุรพงษ์ เลี่ยมนุช
69

ชั้น 5 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.
โทร.93730
ชั้น 6 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.
โทร.93743, 93587
ชั้น 3 ตึกอำนวยกำร วพม.
โทร.93588
ชั้น 6 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.
โทร.93583
ชั้น 3 ตึกอำนวยกำร วพม.
โทร.93578
ชั้น 3 ตึกอำนวยกำร วพม.
โทร.93744
ชั้น 2 ตึกอำนวยกำร วพม.
โทร.93582
ชั้น 1 อำคำรศูนย์ประวัติและนิทรรศกำร วพม.
โทร.93584
ชั้น 5 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.
โทร.93723
ชั้น 2 ตึกอำนวยกำร วพม.
โทร.93573, 93599
ชั้น 8 อำคำรเรียน วพม.
โทร.93297
ชั้น 2 ตึกอำนวยกำร วพม.
โทร.93796
ชั้น 3 ตึกธนำคำรทหำรไทย
โทร.93380
ชั้น 3 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.
โทร.93617, 93727
โรงเรือนสำธำรณูปโภค วพม.
โทร.93628
โรงรถ วพม.
โทร.93627

ส่วนสนับสนุน
ผู้บังคับหน่วย

สานักงาน

43. ห้องเรียน/ห้องประชุม วพม.
ร.ท.หญิง จิรภำ สนิท
44. ศูนย์สำรสนเทศ วพม.
พ.อ. กศม ภังคำนนท์
45. หก.กองกำรปกครอง
พ.อ. ปีติรัตน์ หิรัญรัศมี
46. รอง หก.กปค.วพม./หน.แผนกพลศึกษำ กปค.วพม.
พ.ท. ตฤณ สุดประเสริฐ
47. หน.แผนกปกครอง กปค.วพม.
พ.ท. ภำนุพงศกร โสมพีร์
48. หน.นพท.วพม.

ชั้น 1 อำคำรเรียน วพม.
โทร.93596,93617
ชั้น 3 อำคำรศูนย์ประวัติและนิทรรศกำร วพม.
โทร.93599
ชั้น 1 อำคำรหอพัก นพท. วพม.
โทร.93780
ชั้น 1 อำคำรหอพัก นพท. วพม.
โทร.93783
ชั้น 1 อำคำรหอพัก นพท. วพม.
โทร.93629
สโมสร นพท.วพม.,ชั้น 1 หอพัก นพท.วพม.
โทร.93784
49. ประธำนโครงกำรตำรำ วพม.
ชั้น 2 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.
ผอ.กศ.วพม.
โทร.94324, 93491
50. สมำคมผู้ปกครองและอำจำรย์ วพม.(ผช.เลขำนุกำร) ชั้น 1 อำคำรหอพัก นพท.วพม.
โทร.02-644-9909
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ระเบียบกรมแพทย์ทหารบก
ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๓
--------------------------------------โดยอำศัยระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบ
กองทัพบก ว่ำด้วยกำรรับนักศึกษำแพทย์วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ พ.ศ.๒๕๔๙ ให้กรมแพทย์ทหำรบก
กำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตของวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำได้ตำมควำม
เหมำะสม ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผลหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงวำงระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบั ณฑิ ต วิท ยาลั ยแพทยศาสตร์พระมงกุ ฎเกล้า ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้ งแต่ ปีก ารศึก ษา
๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อควำมในระเบียบ คำสั่ง ประกำศ และคำชี้แจงอื่นใด ในส่วนที่นำมำกำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ข้อควำมในระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ การจัดการศึกษา
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ จัดกำรศึกษำตำมหน่วยกิตระบบทวิภำค ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
โดย ๑ ปีกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น ๒ ภำคกำรศึกษำปกติ ๑ ภำคกำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑๕
สัปดำห์ สำหรับกำรศึกษำภำคฤดูร้อนอำจจัดได้ตำมควำมจำเป็น ทั้งนี้ให้กำหนดระยะเวลำและจำนวนหน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับกำรศึกษำภำคปกติ
ข้อ ๔ การคิดหน่วยกิต
กำรคิดหน่วยกิตสำหรับแต่ละรำยวิชำให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๔.๑ รำยวิชำภำคทฤษฎี ที่ใช้เวลำบรรยำยหรืออภิปรำยปัญหำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ชั่วโมงต่อภำค
กำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภำค
๔.๒ รำยวิชำภำคปฏิบัติ ที่ใช้เวลำฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติ
ให้มีค่ำเท่ำกับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภำค
๔.๓ กำรฝึกงำน หรือ กำรฝึกภำคสนำมที่ใช้เวลำฝึก ไม่น้อยกว่ำ ๔๕ ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ
ปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภำค
๔.๔ การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑หน่วยกิตระบบทวิภาค
๔.๕ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๔.๑-๔.๔ ได้ ให้คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพิจารณากาหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม
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ข้อ ๕ การเรียน
นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนตามรายวิชา และจานวนหน่วยกิตที่วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากาหนด
ข้อ ๖ การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์จะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ า และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
๖.๑ การขอเพิ่มรายวิชา จะต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
๖.๒ การขอลดรายวิชา จะต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่บันทึกรายวิชาที่ ขอลดลงในใบแสดงผลการศึกษา
๖.๓ การขอถอนรายวิชา จะกระทาได้เมื่อพ้นสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาจนถึงหนึง่
สัปดาห์ก่อนสอบสิ้นสุดรายวิชานั้น และจะบันทึกรายวิชาที่ขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษา
ข้อ ๗ เวลาเรียน
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะมีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชาใด ทั้งรายวิชาทางการบรรยาย
หรือการศึกษาที่เทียบเท่า การปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกหรือการศึกษาที่เทียบเท่า การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม
ต่อเมื่อมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
ข้อ ๘ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา
๘.๑ สัญลักษณ์ซึ่งมีคะแนนประจา
ผลการสอบของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีคะแนนประจา ดังนี้
สัญลักษณ์
คะแนนประจา
A
๔.๐๐
+
B
๓.๕๐
B
๓.๐๐
+
C
๒.๕๐
C
๒.๐๐
+
D
๑.๕๐
D
๑.๐๐
F
๐.๐๐
๘.๒ สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีคะแนนประจา
ผลการสอบ/การศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย
ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
พอใจ (satisfactory)
U
ไม่พอใจ (unsatisfactory)
I
รอการประเมินผล (incomplete)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (in progress)
W
ถอนการศึกษา (withdrawal)
AU
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (audit)
X
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (no report)
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๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
กาหนดให้สัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจาเท่ากับ หรือมากกว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S เป็น
การประเมินผลว่าได้ หรือผ่าน (pass) ในแต่ละรายวิชา
ผู้ที่ได้สัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจา น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ U
ในแต่ละ
รายวิชาถือว่ามีความรู้ต่ากว่าเกณฑ์ให้สอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัว
ในกรณีให้สอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะให้สัญลักษณ์คะแนนประจา
รายวิชาได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S
๘.๔ การให้ F จะกระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๘.๔.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก
๘.๔.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ไม่ สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบั ติงานแก้ตั ว
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๘.๓ วรรคสอง
๘.๔.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว ได้รับ
การประเมินผลว่าไม่ผ่าน
๘.๔.๔ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๘.๔.๕ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๗
๘.๔.๖ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ทาผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสิน
ให้ตก
๘.๔.๗ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เพราะนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบ และ/
หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับ
อนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑ และ ๑๓.๒
๘.๔.๘ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ P เพราะนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบและ
/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามที่กาหนด
๘.๕ การให้ S หรือ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยแต่คณะกรรมการ
การศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เห็นว่าไม่ควรจาแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจา
๘.๖ การให้ I จะกระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๘.๖.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วย
โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหารของกองทัพบก หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ทหารของโรงพยาบาลทหาร
ของกองทัพบกรับรอง
๘.๖.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 7
เนื่องจากป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหารของกองทัพบก หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ทหารของ
กองทัพบกรับรอง
๘.๖.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลงานด้วยเหตุ
สุดวิสัย
ทั้งนี้การให้ I ตามข้อ ๘.๖.๑ - ๘.๖.๓ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้ และ/
หรือคณะกรรมการรายวิชานั้น
๘.๗ การให้ P จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอน หรือปฏิบัติงานต่อเนือ่ งกัน มากกว่า
๑ ภาคการศึกษา และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สนิ้ สุด
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๘.๘ การให้ W จะกระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๘.๘.๑ ในรายวิช าที่ นั กเรีย นแพทย์ท หารและนั กศึกษาแพทย์ ได้ รับ อนุ ญาตให้ถอน
การศึกษาตามข้อ ๖.๓
๘.๘.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา
๘.๘.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ถูกสั่งพักการศึกษา
๘.๙ การให้ AU จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ขอ
เข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๘.๑๐ การให้ X จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ยังไม่ได้
รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตามกาหนด
ข้อ ๙ การนับจานวนหน่วยกิต
๙.๑ การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เพื่อให้ครบ
ตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิตที่กาหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นักเรียนแพทย์
ทหารและนักศึกษาแพทย์ เรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบ
ได้ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๙.๒ การรวมจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณคะแนนเฉลี่ย ให้นับจากหน่วยกิตของ
ทุกรายวิชาที่ผลการศึกษามีคะแนนประจา ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เรียนรายวิชาใดมากกว่า
หนึ่งครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิตที่เรียนรายวิชานั้น ๆ ครั้งสุดท้ายไปใช้ในการคานวณคะแนนเฉลี่ย
ข้อ ๑๐ การคิดคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ คะแนนเฉลี่ยประจาภาค และคะแนนเฉลี่ยนสะสม การคานวณ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ทาดังนี้
๑๐.๑ คะแนนเฉลี่ยประจาภาค ให้คานวณจากผลการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหารและ
นักศึกษาแพทย์ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับคะแนนประจาของผลการศึกษาแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีคะแนนประจาที่ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น ๆ ให้มีทศนิยมสองตาแหน่ง โดยปัดเศษจากตาแหน่งที่สาม
๑๐.๒ คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณผลการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ
คะแนนประจาของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา
และผลการศึกษามีคะแนนประจาตามข้อ ๙.๒ ให้มีทศนิยมสอง ตาแหน่งโดยปัดเศษจากตาแหน่งที่สาม
ในกรณี ที่ นั ก เรีย นแพทย์ ท หารและนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ล งเรี ย นซ้ าให้ น าคะแนนประจ าของ
สัญลักษณ์ที่ได้รับการประเมินครั้งสุดท้ายมาคานวณคะแนนเฉลี่ย
ข้อ ๑๑ การตัดสินให้สอบแก้ตัวและ/หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ มีสิทธิสอบแก้ตัว และ/หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม เมื่อได้รับผลการประเมินเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้
๑๑.๑ ได้เกรด D+, D และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๑.๒ ได้สัญลักษณ์ U และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
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ข้อ ๑๒ การเลื่อนชั้น
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะเลื่อนชั้นได้ ในกรณีต่อไปนี้
๑๒.๑ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และไม่มีรายวิชาใดในปีนั้นได้สัญลักษณ์ D+,
D, F, I, P, U, หรือ X
๑๒.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก จะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาใน
ระดับชั้นปรีคลินิก จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนไปเรียนในชั้นคลินิกได้
ข้อ ๑๓. การเรียนซ้าชั้น
๑๓.๑ การเรียนซ้าชั้น หมายถึง นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่ได้รับการเลื่อน
ชั้นสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นปี ต้องเรียนซ้าในชั้นปีเดิม ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๓.๑.๑ ได้ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๒.๐๐ แต่ ไ ม่ ต่ ากว่ า ๑.๕๐ ในกรณี นี้ใ ห้
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เรียนเฉพาะรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ต่ากว่า C
๑๓.๑.๒ นั ก เรี ย นแพทย์ ท หารและนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่ ก ระท าผิ ด ระเบี ย บซึ่ ง
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีมติให้เรียนซ้าชั้น ในกรณีนี้ให้เรียนซ้าชั้นทุกวิชาทั้งปี
การศึกษา
๑๓.๑.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ตั้งแต่ ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า ๒.๐๐ ให้เรียนซ้าชั้นทุกวิชาทั้งปีการศึกษา
๑๓.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่เรียนซ้าชั้น สามารถเรียนซ้ารายวิชา
เพื่ อ เพิ่ ม คะแนนเฉลี่ ย สะสมสู ง ขึ้ น ในรายวิ ช าที่ ไ ด้ สั ญ ลั ก ษณ์ ต่ ากว่ า B ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้อ ๑๔. การเรียนซ้ารายวิชา
๑๔.๑ นั กเรีย นแพทย์ ท หารและนั กศึกษาแพทย์ ชั้ น คลิ นิ กที่ มี รายวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ได้ รั บ
สัญลักษณ์ F ตามข้อ ๘.๔ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ สามารถเรียนซ้ารายวิชานั้นได้ หรือถ้ารายวิชานั้น
เป็นวิชาเลือก อาจลงรายวิชาอื่นแทน
๑๔.๒ การเรี ย นซ้ ารายวิ ช าเพื่ อ เพิ่ ม คะแนนเฉลี่ ย สะสม นั ก เรี ย นแพทย์ ท หารและ
นักศึกษาแพทย์ที่เรียนซ้าชั้นสามารถเรียนซ้ารายวิชาเพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้นในรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ต่ากว่า
B ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
๑๔.๓ การเรียนซ้ารายวิชา นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์สามารถเรียนรายวิชา
เดิมได้อีกไม่เกิน ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๕ การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์อาจยื่นคาร้องขออนุญาตลาพักการศึกษาได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๕.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งทาง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเห็นสมควรสนับสนุน
๑๕.๑.๒ มีอาการเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ซึ่งคณะกรรมการการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้พักการศึกษา
๑๕.๑.๓ เมื่อนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอ
ลาพักการศึกษาได้ แต่ต้องได้ศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
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การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ นี้ ให้นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๑๕.๒ เมื่อนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีเหตุสุดวิสัยจาเป็น ต้องลาพัก
การศึกษาด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้ยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้าโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ๑๕.๒ ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
การศึกษา ถ้ามีความจาเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้อ ๑๕.๑
และ ๑๕.๒ แล้วแต่กรณีโดยสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ปฏิบตั ิเป็นอย่าง
อื่น
๑๕.๔ ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นแพทย์ ท หารและนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก
การศึกษาให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑.๑
๑๕.๕ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องยืน่ คาขอกลับเข้าศึกษาต่อผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก่อน
กาหนดวันเข้ารับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑ สัปดาห์
ข้อ ๑๖ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
และนักศึกษาแพทย์ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๖.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้ได้รับปริญญาตามข้อ ๑๗
๑๖.๒ ได้รับอนุมัติให้ลาออก
๑๖.๓ ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ในกรณี
ดังต่อไปนี้
๑๖.๓.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
๑.๕๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษา
๑๖.๓.๒ เรียนซ้าชั้นเดิมเกินกว่า ๑ ปีการศึกษา
๑๖.๓.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ที่ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติตั้งแต่ ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐
๑๖.๓.๔ ทุจริตในการสอบ
๑๖.๔ ถึงแก่กรรม
ข้อ ๑๗ การสาเร็จการศึกษา
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีสิทธิเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและขออนุมัติให้
ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑๗.๑ สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื่นๆ ครบตามหลักสูตรและสอบผ่านประมวล
ความรอบรู้
๑๗.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๗.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
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ข้อ ๑๘ การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาตรีเกียรติ
นิยมอันดับ ๑ เมื่อสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ และให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ เมื่อ
สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑๘.๑ มีเวลาเรียนไม่เกินจานวนภาคการศึกษาหรือจานวนปีการศึกษาน้อยที่สุดที่
กาหนดไว้ตามหลักสูตร
๑๘.๒ มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ ๑๗
๑๘.๓ ไม่เคยเรีย นซ้าชั้ น หรือซ้ารายวิ ชา หรือสอบแก้ตัว หรือปฏิบัติง านแก้ตัวใน
รายวิชาใดตลอดหลักสูตร
ข้อ ๑๙ การให้รางวัลความสามารถในการศึกษา
นั ก เรี ย นแพทย์ ท หารและนั ก ศึ ก ษาแพทย์ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ความสามารถในการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑๙.๑ ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
สูงสุด
๑๙.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี
ข้อ ๒๐ การใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้อ ๒๑ ให้ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอานาจออกระเบียบปลีกย่อยได้ตามความจาเป็นโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
ประกาศ

ณ

วันที่

๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓

(ลงชื่อ) พลโท
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วิทยา ช่อวิเชียร
(วิทยา ช่อวิเชียร)
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วย การวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
...............................................
เพื่อให้กำรดำเนินกำรในด้ำนกำรวัดผล กำรประเมินผล และกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนแพทย์ทหำร นักศึกษำแพทย์ และบัณฑิตแพทย์ที่ปฏิบัติงำนเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ทั้งในระดับ
รำยวิชำจนถึงระดับหลักสูตร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบกรมแพทย์ทหำรบกว่ำด้วย
กำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๓
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ จึงกำหนดให้มีระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้วย การวัดผล
การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ออกระเบียบฯ นี้
บรรดำข้อควำมในระเบียบ คำสั่งของวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำที่ใช้อยู่ ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ข้อควำมในระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ หลักกำรทั่วไป
๓.๑ ให้มีกำรกำหนดวิธีกำรประเมินและกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรวัดผลเรียนรู้
ตั้งแต่ กำรประเมินขณะเรียนรู้ (formative) จนถึงกำรสอบเพื่อประเมินผลกำร
เรียนรู้ (summative) ทั้งในระดับรำยวิชำและระดับหลักสูตร อย่ำงชัดเจน
๓.๒ มีระบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของกำรจัดกำรศึกษำที่ชัดเจน ทั้งในระดับรำยวิชำ
และ ระดับหลักสูตร
๓.๓ มีระบบกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับรำยวิชำ และ ระดับหลักสูตร
๓.๔ ทุกภำควิชำ/หน่วย ต้องมีระบบกำรจัดเก็บข้อสอบ ผลกำรสอบของนักเรียนแพทย์
ทหำร นักศึกษำแพทย์ ทุกคนตลอดระยะเวลำที่ศึกษำอยู่ในวิทยำลัยแพทยศำสตร์
พระมงกุฎเกล้ำ จนถึงหลังจบกำรศึกษำไปแล้ว ๒ ปี
๓.๕ ทุกภำควิชำควรมีระบบกำรแจ้งผลสอบให้นักเรียนแพทย์ทหำร นักศึกษำแพทย์
ภำยในเวลำที่เหมำะสม
๓.๖ จัดระบบกำรยื่นคำร้อง/ขออุทธรณ์ผลกำรศึกษำเมื่อเสร็จสิ้นกำรสอบทุกครั้ง ทั้งใน
ระดับภำควิชำและ ระดับกองกำรศึกษำ
๓.๗ จัดระบบกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ
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ข้อ ๔ วิธีกำรประเมินและกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรวัดผลกำรเรียนรู้
๔.๑ ระดับรำยวิชำ
๔.๑.๑ ภำควิชำกำหนดแนวทำงและระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรประเมินควำมรู้
ทักษะ และเจตคติของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละรำยวิชำ โดยต้อง
ระบุให้ชัดเจนในรำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.๓) หรือคู่มือกำรเรียนรำยวิชำ
นั้น ๆ และแจกจ่ำยให้นักเรียนแพทย์ทหำร นักศึกษำแพทย์ ได้รับทรำบ
ก่อนเริ่มกำรเรียนกำรสอน
๔.๑.๒ ระหว่ำงจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนั้น คณำจำรย์ภำควิชำ ต้องมีกำร
ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรประเมิ น ตรวจสอบผลคะแนนจำก
กระดำษคำตอบ แบบประเมิน รำยงำน ฯลฯ ก่อนจะประกำศผลคะแนน
ในกำรสอบให้กับนักเรียนแพทย์ทหำร นักศึกษำแพทย์ได้รับทรำบ
๔.๑.๓ เปิดโอกำสให้นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ สำมำรถยื่นคำร้อง
เพื่อขอสอบถำมผลกำรสอบกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
๔.๑.๔ เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน ให้อำจำรย์หัวหน้ำภำควิชำ/ประธำนรำยวิชำ
ที่รับผิดชอบรวบรวมผลคะแนนจำกแหล่งต่ำง ๆ มำประมวลและวิเครำะห์
ผล จำกนั้ น ให้ ค ณะกรรมกำรทวนสอบของภำควิ ช ำ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
อำจำรย์อย่ำงน้อย ๓ นำย ดำเนินกำรทวนสอบ ก่อนกำรตัดสินผลรำยวิชำ
นั้น ๆ
๔.๑.๕ เมื่อเสร็จสิ้นกำรศึกษำรำยวิชำนั้น ๆ รำยงำนผลกำรสอบถึงกองกำรศึกษำ
เพื่อนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรตัดสินผลกำรศึกษำ
๔.๒ ระดับหลักสูตร
๔.๒.๑ หน่ว ยแพทยศำสตรศึกษำ กำหนดแผนกำรจัดสอบเพื่อประเมินผลกำร
เรี ย นรู้ ต ำมหลั กสู ตรไว้ใ นแผนกำรศึก ษำประจ ำปี และแจ้ งให้ นักเรีย น
แพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ และคณะทำงำนจัดสอบทรำบ
๔.๒.๒ ประเมินและกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเพื่อประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม
หลักสู ตรแพทยศำสตบัณฑิตโดยคณะทำงำนจัดสอบที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ดังนี้
๔.๒.๒.๑ กำรสอบประมวลควำมรอบรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์พื้นฐำนทำง
กำรแพทย์ (preclinical comprehensive examination)
ประเภท MCQ จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๓
๔.๒.๒.๒ กำรสอบประมวลควำมรอบรู้ ด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ ก ำรแพทย์
(clinical comprehensive examination) ประเภท MCQ
จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๕
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๔.๒.๒.๓ กำรสอบประมวลควำมรอบรู้ ด้ ำ นทั ก ษะทำงหั ต ถกำร
ภำคปฏิบัติ ประกอบด้วย
๔.๒.๒.๓.๑ กำรสอบรำยยำว (Long Case) จัดสอบให้กับ
ชั้นปีที่ ๖
๔.๒.๒.๓.๒ กำรสอบ Multiple Essay Question (MEQ)
จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๖
๔.๒.๒.๓.๓ กำรสอบ Objective Structured
Comprehensive Examination (OSCE) จัด
สอบให้กับชั้นปีที่ ๖
๔.๒.๓ คณะทำงำนจัดสอบ มีหน้ำที่จัดทำข้อสอบ ตรวจสอบเครื่องมือ /ข้อสอบที่
ใช้ในกำรประเมิน ให้มีควำมสอดคล้ องกับ เกณฑ์ผู้ ป ระกอบวิชำชีพเวช
กรรมของแพทยสภำ พ.ศ.๒๕๕๕ ตรวจคะแนน วิเครำะห์ข้อสอบ และ
ประชุมพิจำรณำตัดสินผลกำรสอบ ก่อนประกำศผลคะแนนในกำรสอบ
ให้กับนักเรียนแพทย์ทหำรนักศึกษำแพทย์ได้รับทรำบ
๔.๒.๔ ประเมิน และปรับ ปรุงกำรดำเนิน กำรจำกผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบ กำร
ประเมินของนักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ และ เปรียบเทียบกับ
ผลกำรสอบผ่ ำ นเพื่ อ ประเมิ น และรั บ รองควำมรู้ ค วำมสำมำรถในกำร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ ในแต่ละขั้นตอน
๔.๒.๕ เปิดโอกำสให้นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ ได้ซักถำมผลคะแนน
กับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบในหัวข้อนั้น ๆ และนำข้อสอบที่มีผลกำรวิเครำะห์
ไม่เป็นไปตำมคำดหมำย มำพิจำรณำร่วมกัน
๔.๒.๖ รำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรตำมขั้ น ตอนให้ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำร
แพทยศำสตรศึกษำเพื่อทรำบ
๔.๒.๗ กองกำรศึกษำ จัดส่งนักเรียนแพทย์ทหำร และนักศึกษำแพทย์ ชั้นปีที่ ๕
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ำสอบประมวลควำมรอบรู้ที่คณะแพทยศำสตร์ศิริ
รำชพยำบำล ตำมเวลำที่กำหนด
๔.๒.๘ หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ จัดส่งแบบประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร
แพทยศำสตรบัณฑิตตลอดหลักสูตร ให้นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำ
แพทย์ ชั้นปีที่ ๖ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และนำผลกำรประเมิน
รำยงำนคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรศึกษำ และ ภำควิชำที่จัด
กำรศึกษำ เพื่อนำไปปรับปรุงในปีกำรศึกษำต่อไป
ข้อ ๕ ระบบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรกำรศึกษำ
๕.๑ ระดับรำยวิชำ ให้ภำควิชำ/คณะกรรมกำรกำรรำยวิชำ มีหน้ำที่
๕.๑.๑ ให้นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ประเมินกำรสอนในระดับรำยวิชำ
ทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ
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๕.๑.๒ พิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อ สอบให้ เ ป็ น ไปตามแผนการสอนที่
สอดคล้องกับรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) และวิเคราะห์การกระจายของ
ระดับคะแนน สารวจจานวนนักเรียนแพทย์ /นักศึกษาแพทย์ที่สอบไม่ผ่าน
ในทุกระดับของการวัดผล และ วางแนวทางการติดตาม/แก้ไข
๕.๑.๓ คณะกรรมการการทวนสอบรายวิชา สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
๕.๒ ระดับหลักสูตร กองการศึกษา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่
๕.๒.๑ สารวจร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด และ
ร้ อ ยละการได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต และให้ ค ณะอนุ ก รรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พิจารณาและรายงานสาเหตุ ปัญหาข้อขัดข้องที่
ทาให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ที่ไม่จบตามเวลา และรายงาน
ต่อคณะกรรมการการศึกษาและกรรมการสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า
๕.๒.๒ ร้ อยละของบั ณ ฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและได้รับ ใบประกอบวิช าชีพเวช
กรรมจากแพทยสภา และให้ คณะอนุกรรมการหลั กสู ต รแพทยศาสตร
บัณฑิต พิจ ารณาและรายงานสาเหตุ ปัญหาข้อขัดข้องที่ทาให้นักเรียน
แพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ที่ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๕.๒.๓ สารวจและประเมินด้านความเห็นของบัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถ
ความมั่น ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพให้ ครอบคลุ มมาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕ รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
๕.๒.๔ สารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาให้ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๗ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
ข้อ ๖ การยื่นคาร้องและการขออุทธรณ์ผลการศึกษา นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์
๖.๑ สามารถยื่นคาร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์
ผลการศึกษาได้ภายใน ๓ วันหลังการประกาศผล
6.2 ในกรณีระดับภาควิชาให้ยื่นคาร้องโดยตรงที่ภาควิชา และในกรณีระดับการตัดสิน
ผลประจาปีการศึกษา ให้ยื่นคาร้องได้ที่ส่วนบังคับการกองการศึกษา
6.3 การขออุทธรณ์ผล สามารถตรวจสอบได้เฉพาะกระดาษคาตอบหรือผลการประเมิน
ต่าง ๆ ของตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยื่นคาร้องแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด
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ข้อ 7 เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวหาในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นักเรียนแพทย์หาร/นักศึกษาแพทย์ที่เป็น บิดา มารดา หรือญาติสนิท อันจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามในการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการ
สอน ให้ บุคคลนั้น ทาหนังสือแสดงตนเพื่อขอยกเว้น ไม่ร่ว มการตัดสิ นผลการศึกษาใน
รายวิชาหรือชั้นปี ที่บุคคลนั้น ๆ มีบุตร หลาน หรือญาติสนิท ศึกษาอยู่ และรายงานต่อ
ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าตั้งแต่ต้นปีการศึกษานั้น
ข้อ ๘ ให้ผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นผู้รักษาระเบียบนี้ และมีอานาจกาหนดระเบียบปลีกย่อย
ได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่

๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
(ลงชื่อ) พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์
(ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

กองการศึกษา
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ประกาศแพทยสภา
ที่ 46/2549
เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์
เพื่อให้กำรดำเนินกำรทำงกำรแพทย์เป็นไปอย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำรแพทยสภำใน
กำรประชุม ครั้ ง ที่ 11/2549 วัน ที่ 9 พฤศจิ กำยน พ.ศ.2549 จึง มีม ติให้ ออกประกำศแพทยสภำ เรื่อ ง
ข้อเท็จจริงทำงกำรแพทย์ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 “กำรแพทย์ ” ในที่ นี้ หมำยถึ ง กำรแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ซึ่ ง คื อ กำรแพทย์ ที่ ไ ด้ รั บ
กำรพิสูจน์แล้วทำงวิทยำศำสตร์ว่ำมีประโยชน์
ข้อ 2 กำรแพทย์ยังไม่สำมำรถให้กำรวินิจฉัย ป้องกัน และ/หรือบำบัดให้หำยได้ทุกโรคหรือ
ทุกสภำวะ บำงครั้งอำจทำได้เพียงบรรเทำอำกำรหรือประคับประคองเท่ำนั้น ยิ่งกว่ำนั้น บำงโรคยังมิอำจให้
กำรวินิจฉัยได้ในระยะเริ่มแรก
ข้อ 3 ในกระบวนกำรดำเนินกำรทำงกำรแพทย์อำจเกิดสภำวะอันไม่พึงประสงค์ได้ แม้ผู้
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมจะใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงเพียงพอแล้วก็ตำม ซึ่งถือว่ำเป็นเหตุสุดวิสัย
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมย่อมใช้ดุลยพินิจในกำรเลือกกระบวนกำรดำเนินกำรทำง
กำรแพทย์ รวมทั้งกำรปรึกษำหรือส่งต่อโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมอำจปฏิเสธกำรรักษำ
ผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในสภำวะฉุกเฉิน อันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรำยต่อชีวิต โดยต้องให้คำแนะนำหรือส่งต่อ
ผู้ป่วย ตำมควำมเหมำะสม
ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนและจริยธรรมวิชำชีพ ย่อม
มีสิทธิ และได้รับควำมคุ้มครองที่จะไม่ถูกกล่ำวหำโดยไม่เป็นธรรม
ข้ อ 7 ภำระงำน ข้ อ จ ำกั ด ของสถำนพยำบำล ควำมพร้ อ มทำงร่ ำ งกำย จิ ต ใจ และ
สภำพแวดล้อม ของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ย่อมมีผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรดำเนินกำร
ทำงกำรแพทย์
ข้อ 8 กำรปกปิดข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพและข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ทำงกำรแพทย์ของผู้ป่วยต่อ
ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมที่ทำกำรวินิจฉัยและรักษำ ย่อมมีผลเสียต่อกำรวินิจฉัยและรักษำที่กำหนดไว้ท้ำย
ประกำศนี้
ข้อ 9 กำรไม่ป ฏิ บั ติตัว ตำมคำแนะน ำของผู้ ประกอบวิ ชีพเวชกรรม หรือ บุคลำกรทำง
กำรแพทย์ ย่อมมีผลเสียต่อกำรรักษำและกำรพยำกรณ์โรค
ประกำศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2549
ลงชื่อ นำยแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขำ
(นำยแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขำ)
เลขำธิกำรแพทยสภำ
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รูป นพท/
นศพ.

แบบประเมินทักษะและประสบการณ์ทางคลินิก
สาหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 โดยอาจารย์
รายวิชา
ฝึกปฏิบัติงำนระหว่ำง. รอบที่
ชื่อ-สกุล...นพท./นศพ

โรงพยาบาล
ระหว่ำง .

ปีการศึกษา
ถึง
เลขประจำตัว

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

ทักษะ 1 คุณธรรม จริยธรรม
ตรงต่อเวลำ
กำรแต่งกำยเหมำะสม
กิริยำมำรยำทเรียบร้อย
ทักษะ 2,3 ความรู้และทักษะทางปัญญา
สำมำรถนำควำมรู้มำใช้แก้ปัญหำและวำงแผนในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้อย่ำง
เหมำะสม
ทักษะ 6 ทักษะพิสัย
ซักประวัติและตรวจร่ำงกำยผู้ป่วยได้อย่ำงครอบคลุมและเหมำะสม
เลือกใช้กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรที่จำเป็นและสำมำรถแปลผลได้
มีทักษะในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยและทำหัตถกำรที่จำเป็น ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมแพทยสภำ พ.ศ. 2555
ทักษะ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนทุกระดับ
มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย
ทักษะ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องแก่ผู้ปว่ ย/ญำติ โดยใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำยและ
เชื่อถือได้
เขียนรำยงำนหรือนำเสนอผลงำน โดยอำศัยข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ตลอดจน
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
คะแนนรวม
การตัดสินผล
ข้อเสนอแนะ

 ผ่ำน ( ≥ 70 คะแนน)

คะแนนที่ได้

25

20

25

20

10
100

 ไม่ผ่ำน (< 70 คะแนน)
ลงชื่อ...........................................................อำจำรย์ผู้ประเมิน
(.....................................................)
วันที่ประเมิน ......./.........../............

หมายเหตุ รำยวิชำ วพมอย 601 ประสบกำรณ์คลินิกอำยุรศำสตร์ วพมศศ 601 ประสบกำรณ์คลินิกศัลยศำสตร์
และ วพมศธ 601 ประสบกำรณ์คลินิกศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์
ขอความกรุณาส่งใบประเมินคืนที่ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลังจาก
สิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละ rotation
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วันที่

แบบประเมินการนาเสนอ Interesting case ของนักเรียนแพทย์ทหาร /นักศึกษาแพทย์ทหาร
โรงพยาบาล
ชื่อ –นามสกุล นพท./ นศพ. ชั้นปีที่ 6 นพท./นศพ.
เดือน.
พ.ศ.
ถึง วันที่
เดือน
พ.ศ.
ลักษณะ Performance ที่เกณฑ์ให้คะแนน (Scoring Criteria) ระดับ

ต้อง
หัวข้อประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง ปรับปรุง
5
4
3
2
อย่างมาก
1
1. ประวัติ
บอก
บอก
ซักประวัติที่ บอก
ขำดข้อมูลที่
รำยละเอียด
รำยละเอียด
นำมำซึ่ง
รำยละเอียด สำคัญ
ข้อมูลเป็น
ข้อมูลส่วนใหญ่ วินิจฉัยแยก ข้อมูลไม่เป็น ทั้งหมด
ระบบ และได้ เป็นระบบได้ โรค
ระบบ แต่มี
ข้อมูล
ข้อมูลที่สำคัญ
ข้อมูลที่
ที่สำคัญ
แต่ไม่ครบถ้วน
สำคัญ
บำงส่วน
2. การตรวจร่างกาย ตรวจระเอียด ครบถ้วนทุก
ตรวจค้นและ ตรวจพบใน ไม่ได้ทำกำร
ระบุควำม
ระบบ ระบุ
ระบุควำม
บำง
ตรวจใน
ผิดปกติ และ ควำมผิดปกติ ผิดปกติ
ส่วนแต่ไม่
ส่วนที่
แปลผลกำร
แปลผลกำร
เฉพำะที่
ครบ
สำคัญ
ตรวจร่ำงกำย ตรวจได้ถูกต้อง เด่นชัดได้
ถ้วนในส่วนที่ หรือไม่พบ
อย่ำงถูกต้อง ในปัญหำที่
ถูกต้อง
สำคัญ
ควำม
และครบถ้วน สำคัญ
ผิดปกติที่
สำคัญ
3. วิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหำได้ ระบุปัญหำได้ ระบุปัญหำได้ ขำดปัญหำ ไม่สำมำรถ
และประมวลผล
ครบถ้วน
ถูกต้องขำด
ถูกต้องขำด ส่วนที่สำคัญ ระบุปัญหำ
3.1 Problem list ถูกต้อง
ส่วนที่ไม่สำคัญ ส่วน
จำนวนมำก ได้
3.2 การวินิจฉัยและ
เล็กน้อย
สำคัญ
วินิจฉัยแยกโรค
เล็กน้อย
ให้เหตุผล
ให้เหตุผล
วินิจฉัยแยก ขำดโรค
วินิจฉัยแยก
3.3 การอ้างอิง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
โรคได้
สำคัญที่ต้อง โรคไม่
ข้อมูล
ครบถ้วน
ครบถ้วน
ครบถ้วน ให้ วินิจฉัยแยก ถูกต้อง
ลำดับโรคที่
ลำดับโรคที่
เหตุผลไม่
โรค
น่ำจะเป็นได้
น่ำจะเป็นไม่
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
มีการค้นคว้า
ไม่มีการใช้
ตารา และ
เอกสาร
เอกสารอ้างอิง
อ้างอิง
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น้าหนัก
คะแนน

10

10

5
10
5

คะแนนที่
ได้

วันที่

แบบประเมินการนาเสนอ Interesting case ของนักเรียนแพทย์ทหาร /นักศึกษาแพทย์ทหาร
โรงพยาบาล
ชื่อ –นามสกุล นพท./ นศพ. ชั้นปีที่ 6 นพท./นศพ.
เดือน.
พ.ศ.
ถึง วันที่
เดือน
พ.ศ.
ลักษณะ Performance ที่เกณฑ์ให้คะแนน (Scoring Criteria) ระดับ

หัวข้อประเมิน
4. การวางแผน
4.1 การวาง ผล
เพื่อการตรวจ
วินิจฉัย

4.2 การวางแผน
การรักษา

4.3 การวางแผน
ส่งเสริมป้องกัน
โรค
5. Progress
note

ดีมาก
5
ถูกต้อง
ครบถ้วนมี
เหตุผลและ
ลำดับ
ควำมสำคัญ
ของกำรส่ง
ตรวจได้

คำนึงถึง
ควำมรู้สึก
ควำมต้องกำร
ของผู้ป่วยใน
กำรวำง
แผนกำรรักษำ
และเหมำะสม
กับเศรษฐำนะ
นาเสนอตาม
SOAP และ
ลาดับ
ความสาคัญ
ของปัญหา
และระบุ
ปัญหาอย่าง
สมบูรณ์

ต้อง
ต้องปรับปรุง ปรับปรุง
2
อย่างมาก
1
ถูกต้อง ขาด ให้เหตุผล
นำข้อมูลมำ ขำดกำร
ความสาคัญ สำคัญในกำร ทำกำร
สืบค้นที่
เล็กน้อยและ ส่งตรวจเพื่อ วำงแผนแต่ สำคัญ
ลาดับ
กำรวินิจฉัย ไม่ได้แยก
ความสาคัญ ได้เหมำะสม เป็นแต่ละ
ของการส่ง
สัมพันธ์กับ ปัญหำ
ตรวจได้
กำรซัก
ประวัติและ
กำรตรวจ
ร่ำงกำย
ให้กำรรักษำ
ให้กำรรักษำ นำข้อมูลมำ ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูก
ทำกำร
ไม่
เหมำะสม
ต้อง
วำงแผน แต่ เหมำะสม
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ไม่ได้แยก
ไม่
ปัญหำที่สำคัญ ปัญหำที่
เป็นแต่ละ
สอดคล้อง
สำคัญ
ปัญหำ
กับปัญหำ
ไม่นำข้อมูล
จำกปัญหำ
มำอธิบำย
กำรรักษำ
นาเสนอตาม นาเสนอตาม ไม่มีระบบ
ไม่เขียน
formal
SOAP ระบุ ตาม SOAP
แบบ SOAP ปัญหาครบ ระบุปัญหา
ขาดการ
แต่ไม่บอก
นาเสนอ
บันทึกส่วนไม่ เหตุผล
สาคัญบ้าง
ดี
4

น้าหนัก
คะแนน

พอใช้
3
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5

10
5

5

คะแนนที่
ได้

วันที่

แบบประเมินการนาเสนอ Interesting case ของนักเรียนแพทย์ทหาร /นักศึกษาแพทย์ทหาร
โรงพยาบาล
ชื่อ –นามสกุล นพท./ นศพ. ชั้นปีที่ 6 นพท./นศพ.
เดือน.
พ.ศ.
ถึง วันที่
เดือน
พ.ศ.
ลักษณะ Performance ที่เกณฑ์ให้คะแนน (Scoring Criteria) ระดับ

หัวข้อประเมิน

ดีมาก
5

การนาเสนอเนื้อหา
ของ Topic/
Interesting case
6. เนื้อหา Topic/ เนื้อหำ
Interesting case ครบถ้วน
น่ำสนใจและ
สอดคล้องกับ
ปัญหำของ
ผู้ป่วยดีมำก
7. การสรุป
ประเด็นสาคัญ

8. วิธีการนาเสนอ

9. ความสนใจและ
ระตือรือร้น
ในการเตรียม
Interesting case

ดี
4

เนื้อหำ
ครบถ้วน
สอดคล้องกับ
ปัญหำของ
ผู้ป่วยดีขำด
ควำมสมบูรณ์
เล็กน้อย
มีกำรสรุป
มีกำรสรุป
ประเด็นสำคัญ ประเด็นแต่
และนำไป
กำรประยุกต์
ประยุกต์ใช้ได้ นำไปใช้ไม่
ชัดเจน
กระชับ
กระชับ
น่ำสนใจ และ น่ำสนใจ และ
ลำดับขั้นตอนดี ลำดับขั้นตอนดี
มำก
ขำดควำม
สมบูรณ์
เล็กน้อย
ดีมำก
ดี

พอใช้
3

ควำม
สมบูรณ์ของ
เนื้อหำและ
ควำมสนใจ
ระดับปำน
กลำง

กระชับเป็น
ลำดับ
ขั้นตอนแต่
ขำดควำม
น่ำสนใจ
พอใช้

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ต้อง
ต้องปรับปรุง ปรับปรุง
2
อย่างมาก
1

เนื้อหำไม่
ครบถ้วน
ขำดควำม
น่ำสนใจ

ไม่มีกำรสรุป
ประเด็น
สำคัญ
ขำดควำม
กระชับไม่
เป็นลำดับ
ขั้นตอน
ต้องปรับปรุง

ขำด
ประเด็น
สำคัญของ
เนื้อหำ

15

-

5

-

10

ต้อง
ปรับปรุง
อย่ำงมำก

คะแนนรวมของทุกหัวข้อที่
ประเมิน

5
100

อำจำรย์ผู้ประเมิน....................................................................
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ใบลาป่วย/ลากิจ นพท./นศพ.ระหว่างศึกษาในโรงพยาบาลสมทบ ปีการศึกษา ...................
เขียนที.่ .......................................................................
วันที่ ......... เดือน ...............................พ.ศ. .................

เรียน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ…………………………………..
ด้วย ข้ำพเจ้ำ นพท./นศพ........................................................ รหัสนักศึกษำ........................................
ปฏิบัติงำนอยู่ที่ รพ........................................กลุม่ ...............ชั้นปีท.ี่ ............. ขอ  ลำป่วย  ลำกิจ
เนื่องจำก............................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่........เดือน...................พ.ศ.................. ถึง วันที่.........เดือน....................... พ.ศ....................รวมเป็นเวลำ..........
วัน เมื่อครบกำหนดแล้วจะมำเรียนตำมปกติ ซึ่งกำรลำในครั้งนี้ข้ำพเจ้ำเหลือเวลำเรียนในวิชำนี้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐
ขณะที่ลำ ข้ำพเจ้ำจะเดินทำงไปที่(หน่วยงำน/ที่พัก) เลขที่ ...........หมู่ที่....... ซอย.......................ถนน................
แขวง/ตำบล...........................เขต/อำเภอ..............................จังหวัด..............................เบอร์โทรศัพท์.............................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ

นพท./นศพ. ................................................ ผู้ขออนุญำตลำ
(................................................)
รับทราบ  อนุมัติ

ข้อปฏิบัติของ นพท./นศพ.
กำรลำกิจ ควรลำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน
เมื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบอนุมัติให้ลำ ขอให้ นพท./นศพ.ส่งสำเนำหรือรูป
ถ่ำย ใบลำที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้ บก.กศ.วพม. ทรำบทันที ทำง e mail:
kitiporn16@gmail.com เพื่อแจ้งภำควิชำที่เกี่ยวข้อง และ กปค.วพม.
ส่งใบลำฉบับจริง ให้ บก.กศ.วพม. เมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน ในแต่ละ
rotation
ห้าม! ใช้ใบลานี้เพื่อขอไม่เดินทางไปหรือกลับด้วยรถรับ-ส่ง ของ วพม.

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ ..........................................................
(.....................................................)
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
วันที่อนุมัติ ......../.........../...........

ข้อมูลสาหรับ วพม.
ผู้เกี่ยวข้อง
อจ.หน.ภำควิชำ/
ผู้รับผิดชอบ
หก.กปค.วพม.

ข้อมูลรายงาน

ผู้รายงาน
(กศ.วพม.)

เพื่อกรุณำทรำบและบันทึกวันลำของ
นพท./นศพ................................................
จำนวน ................วัน

รับทรำบ
นำเรียน ผอ.กศ.วพม.
(ลำยมือชื่อ)
(
)
รอง ผอ.กศ.วพม.
.........../............./............

เรียน ผอ.กศ.วพม. (ผ่ำน รอง ผอ.กศ.วพม.)

เพื่อกรุณำทรำบ

.

ผู้เกี่ยวข้อง วันที่รับทราบ
ลงนามรับทราบ

พ.อ.หญิง
(กิติพร พุทธิขันธ์)
ประจำกอง กศ.วพม.
........./........../..........
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ตัวอย่างการเขียนการขอเปลี่ยนรายวิชาเลือก

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กศ.วพม.
ที่ กห ๐๔๔๖.๑๗/
เรื่อง ขอเปลี่ยนวิชำเลือกเสรี
เรียน

(บก.กศ.วพม. โทร. ๙๓๕๘๗)
วันที่

ผอ.กศ.วพม.

ด้วย กระผม/ดิฉัน นพท./นศพ.
หมำยเลขประจำตัว
ได้ทำกำรเลือกวิชำเลือกของชั้นปีที่
ในรำยวิชำ
ในระหว่ำงวันที่
มีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนเป็นรำยวิชำ
เนื่องจำก
ทั้งนี้ กระผม/ดิฉัน ได้ประสำนกับอำจำรย์ผรู้ ับผิดชอบทั้งสองภำควิชำแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อกรุณำพิจำรณำ
นพท./นศพ.
(..................................................)

เรียน

ผอ.กศ.วพม.
ตำมที่ นพท./

ได้รำยงำนขอเปลี่ยนวิชำเลือกในรำยวิชำ
เป็นรำยวิชำ
ทำงภำควิชำพิจำรณำแล้วไม่ขัดข้อง

ในระหว่ำงวันที่

ลงชื่อ ............................................ ภำควิชำเดิม
(............................................)
อจ.ภำควิชำ...............................................
......./......./.......
ลงชื่อ ............................................ ภำควิชำใหม่
(............................................)
อจ.ภำควิชำ...............................................
......./......./.....
อนุมัติ
(ลำยมือชื่อ)
(

)
ผอ.กศ.วพม
........../........../.........
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ตัวอย่างการเขียนขอเข้าศึกษารายวิชาเลือก ณ รพ.รร.6 และ โรงพยาบาลอื่น

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กศ.วพม.

(บก.กศ.วพม.โทร ๙๓๕๘๗)

ที่ กห๐๔๔๖.๑๗/
เรื่อง นพท./นศพ.ขออนุญำตเข้ำศึกษำดูงำน
เรียน

วันที่

ผอ.กศ.วพม.
ด้วย นพท./นศพ.

ชั้นปีที่
มีควำมสนใจเข้ำศึกษำดูงำนใน
โรงพยำบำล
ในส่วนของภำควิชำ/แผนก
เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนทักษะ และควำมรู้ควำมสำมำรถ ในระหว่ำงวันที่
ทั้งนี้ได้
ประสำนงำนไว้เบือ้ งต้นแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อกรุณำพิจำรณำ

นพท./นศพ.
(
นพท.ชั้นปีที่
หมำยเลขโทรศัพท์
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)

ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและการขอทราบผลคะแนนสอบ
ของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๑
............................................................
เพื่อให้มีควำมเหมำะสมในกำรขออุทธรณ์ผลกำรสอบ และกำรขอรับทรำบผลคะแนนสอบของนักเรียน
แพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ เป็นไปตำมระเบียบวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ว่ำด้วย กำรวัดผล กำร
ประเมินผล และกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๖ กำรจัดระบบกำรยื่นคำร้อง/
ขออุทธรณ์ผลกำรศึกษำเมื่อเสร็จสิ้นกำรสอบทุกครั้ง ทั้งในระดับภำควิชำและระดับกองกำรศึกษำและ ข้อ ๖ กำรยื่น
คำร้องและกำรขออุทธรณ์ผลกำรศึกษำ นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ กองกำรศึกษำจึงกำหนดระเบียบปฏิบัติ
ในกำรขออุทธรณ์ผลกำรสอบและกำรขอทรำบคะแนนสอบในระดับรำยวิชำและขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
ดังนี้
๑. ยกเลิกประกำศกองกำรศึกษำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำว่ำด้วย ระเบียบปฏิบัติในกำรขอ
อุทธรณ์ผลกำรสอบและกำรขอตรวจผลคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์ทหำรและนักศึกษำแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๙
๒. ประกำศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๓. คำจำกัดควำมที่ใช้ในประกำศฉบับนี้
๓.๑ การประกาศคะแนนสอบของภาควิชา/รายวิชา หมำยถึง วันที่ภำควิชำ/รำยวิชำกำหนดกำร
ประกำศผลคะแนนของรำยวิชำนั้น ๆ หรือเมื่อสิ้นสุดรำยวิชำหรือวงรอบกำรปฏิบัติงำนนั้น ๆ อย่ำงเป็นทำงกำร หลัง
กำรประชุมพิจำรณำของคณะกรรมกำรรำยวิชำแล้ว ภำยใน ๑๕ วันทำกำร หลังจบรำยวิชำ/รอบกำรปฏิบัติงำนนั้น
ยกเว้น รำยวิชำ/วงรอบกำรปฏิบัติงำนสุดท้ำยของปีกำรศึกษำให้ประกำศคะแนนให้เสร็จสิ้น อย่ำงน้อย ๕ วันทำกำร
ก่อนกำรประชุมพิจำรณำตัดสินผล
๓.๒ การอุทธรณ์เพื่อขอทราบคะแนนสอบระดับรายวิชา หมำยถึง กำรยื่นคำร้องเพื่อขอทรำบผล
คะแนนระดับรำยวิชำ จะดำเนินกำรหลังจำกที่ภำควิชำ/รำยวิชำประกำศคะแนนสอบของภำควิชำ/รำยวิชำแล้ว
ภายใน ๓ วันทาการ และในกำรประกำศผลคะแนนสอบต้องระบุวันที่สำมำรถขออุทธรณ์ผลไว้ให้ชัดเจน
๓.๓ การอุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หมำยถึง กำรอุทธรณ์เพื่อขอตรวจสอบเกรด คะแนนเฉลี่ยของ
ชั้นปี และคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยต้องดำเนินกำรให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓ วันทาการ หลังกำรตัดสินผลกำรศึกษำ และ
ทั้งนี้ต้องก่อนกำรรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ และสภำวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
๔. ขั้นตอนการดาเนินการอุทธรณ์ผลการศึกษา
๔.๑ การขออุทธรณ์เพื่อขอทราบคะแนนสอบ ระดับรายวิชา
๔.๑.๑ เขียนใบคำร้องตำมแบบฟอร์ม ผนวก ก ด้วยตนเองและยื่นคำร้องที่ภำควิชำ เพื่อขอ
อนุมัติอุทธรณ์ผลกำรสอบและขอทรำบคะแนนสอบต่อประธำนรำยวิชำหรือ อำจำรย์หัวหน้ำภำควิชำนัน้ ๆ ภำยใน ๓
วันทำกำร หลังกำรประกำศผลสอบเป็นทำงกำร หรือตำมที่ภำควิชำกำหนดระยะเวลำกำรขออุทธรณ์ไว้ ในกำร
ประกำศผลทุกครั้ง
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๔.๑.๒ นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ผู้ยื่นคำร้องต้องมำดำเนินกำรภำยในเวลำที่
กำหนด และขอทรำบคะแนนได้เฉพำะของตนเองเท่ำนัน้ ไม่อนุญำตให้ขอดูคะแนนบุคคลอื่น
๔.๑.๓ ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ มีควำมจำเป็นขออุทธรณ์ แต่ไม่สำมำรถ
ยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ให้เขียนคำร้องผ่ำนหนังสือมอบอานาจให้มีผู้ดำเนินกำรที่ชัดเจน
๔.๑.๔ หำกไม่ ม ำตรวจสอบตำมวั น เวลำที่ นัด หมำยถือว่ ำ สละสิ ท ธิ์ กำรขออุ ท ธรณ์ และไม่
อนุญำตให้ตรวจสอบผลคะแนนหรือขออุทธรณ์ในรำยวิชำนั้น ๆ ได้อีก
๔.๑.๕ อำจำรย์ ผู้ รั บผิ ดชอบรำยวิ ชำและคณะกรรมกำรรำยวิ ชำ อย่ ำงน้ อย ๒ คนร่ วมกั น
ตรวจสอบและแจ้งผลกำรพิจำรณำต่อผู้ยื่นคำร้องให้เสร็จสิ้น ภำยใน ๓ วันทำกำร และให้ผู้ยื่นคำร้องลงนำมรับทรำบผล
กำรอุทธรณ์ทุกครั้ง
๔.๑.๖ หำกผู้ยื่นคำร้องไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยต่อผลกำรอุทธรณ์ ให้ภำควิชำ/รำยวิชำนั้น ๆ
รำยงำนต่อกองกำรศึกษำ ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อนำเข้ำพิจำรณำในคณะกรรมกำรตัดสินผลกำรศึกษำของชั้นปีนั้น ๆ
ต่อไป
๔.๑.๗ ผู้ที่ต้องกำรยื่นคำร้องขอทรำบคะแนนสอบ ต้องดำเนินกำรที่ภำควิชำ/รำยวิชำนั้น ๆ
และต้องดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนกำรประชุมพิจำรณำตัดสินผลกำรศึกษำของแต่ละชั้นปี
๔.๒ การอุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
๔.๒.๑ ให้เขียนใบคำร้องกำรขออุทธรณ์ผลกำรสอบด้วยตนเอง ตำมแบบฟอร์มผนวก ข ที่ส่วน
บังคับกำรกองกำรศึกษำ เพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำภำยใน ๓ วันทำกำร นับจำกวันประกำศผล
กำรศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำร
๔.๒.๒ ส่วนบังคับกำรกองกำรศึกษำ เสนอรำยงำนกำรขออุทธรณ์ผลกำรศึกษำต่อผู้อำนวยกำร
กองกำรศึกษำ และเพื่อขอตรวจสอบเกรดและคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ของผู้ยื่นคำร้องกับแผนก
ประเมิ นผลและทะเบียนประวัติเท่ำนั้น โดยจะไม่สำมำรถยื่นคำร้องเพื่ อขอดูคะแนนสอบที่ภำควิช ำ /รำยวิชำอี ก
รำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำทรำบภำยใน ๓ วันทำกำร นับจำกได้รับคำร้อง
๔.๒.๓ ให้ส่วนบังคับกำรกองกำรศึกษำ รำยงำนสรุปผลกำรขออุทธรณ์ต่อผู้อำนวยกำรกอง
กำรศึกษำ เพื่อขอรับรองผลกำรขออุทธรณ์และแจ้งให้ผู้ขออุทธรณ์ทรำบผลกำรพิจำรณำ
๔.๒.๔ กำรดำเนินกำรขออุทธรณ์ผลกำรศึกษำเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ จะต้องดำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จก่อนกำรรำยงำนผลกำรศึกษำต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
5. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ การตีความตามประกาศนี้ และ/หรือ การไม่ยอมรับผลการ
อุทธรณ์ให้หารือในที่ประชุม หน่วยขึ้นตรง กองการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาตามลาดับ เพื่ อ
พิจารณาวินิจฉัยโดยละเอียดและให้มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาถือเป็นอันสิ้นสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ

ณ

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กองการศึกษา

(จันทราภา ศรีสวัสดิ์)
ผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ผนวก ก: ขั้นตอนการขออุทธรณ์และขอตรวจคะแนนสอบ ระดับรายวิชา
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบ
ของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับรายวิชา (ให้ดาเนินการที่ภาควิชา)
ผู้รับผิดชอบ
นพท./นศพ.ผูย้ ื่นคาร้อง/
ภาควิชา

เริ่มต้น

ระยะเวลา

ภาควิชาประกาศผลการสอบ และกาหนดวันขออุทธรณ์ผลการสอบไว้
ต้องการอุทธรณ์/ดูคะแนน
เขียนใบคาร้องขออุทธรณ์ /หนังสือมอบอานาจ เพื่อขอทราบคะแนน

ประธานรายวิชา/
อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม.

ภายใน ๓ วันทาการ
นับจากวันประกาศผลสอบ

พิจารณา คาร้อง
อนุมัติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา

ประสานกับคณะกรรมการรายวิชา / ประธานรายวิชา
รับทราบ /มีข้อสงสัยต้องสอบถาม
ผลการสอบ

รับทราบ /
ไม่มีข้อสงสัย
นพท./นศพ.ผูย้ ื่นคาร้อง

ข้อปฏิบัติในการขอทราบคะแนนสอบ
1. ยื่นคาร้อง ต้องมาตามวันเวลาที่นัด
2. การขอทราบคะแนนให้ดาเนินการเป็น
รายบุคคลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดูของผู้อื่น
3. ผู้ที่ไม่สามารถมาตรวจสอบตามที่นัดหมายถือ
ว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถยืน่ ขอตรวจสอบผล
การสอบรายวิชานั้น ๆ ได้อีก
ประธานรายวิชา/
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
นักเรียนแพทย์ผยู้ นื่ คาร้อง

สรุปผลการอุทธรณ์ และแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้อง
รับทราบผล

ยอมรับ
ประธานรายวิชา/
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
กองการศึกษา
แผนกประเมินผลฯ

ภายใน ๓ วันทาการ
นับจากวันเขียนคาร้อง

ไม่ยอมรับ

นาเข้าพิจารณา นขต.กศ.วพม.
จนมีมติส้นสุด

สรุปผลการอุทธรณ์

ผปว.กอ.วพม. และ กศ.วพม. (เพื่อบันทึก)
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นาผลการอุทธรณ์แจ้งในที่
ประชุมคณะกรรมการ
นขต.กศวพม.

ระดับรายวิชา /หน้ำ ๑

เรื่อง
เรียน

แบบคาร้องการขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนสอบ ระดับรายวิชา
เขียนที่
วันที่
เดือน
การขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนสอบ รายวิชา
ประธานรายวิชา

พ.ศ.

ด้วย กระผม/ดิฉัน นพท./นศพ.
นามสกุล
รหัสประจาตัว
ชั้นปีที่
กลุ่มที่
ปีการศึกษา
ได้รับทราบการประกาศผลการศึกษารายวิชา
ซึ่งได้ประกาศผลการสอบเมื่อวันที่
นั้น และมีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลสอบ ระดับรายวิชา โดย
 ขอทราบคะแนนสอบรายวิชา
 ขอทราบรายละเอียดอื่น
ครั้งที่
สอบเมื่อวันที่
เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ.
(
 อนุมัติตามคาร้อง ให้คณะกรรมการรายวิชาพิจารณาดาเนินการและรายงานผลภายในวันที่
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลายมือชื่อ)
(
ประธานรายวิชา
อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม.
/
/
วันที่

/

)
/

/
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)

ระดับรายวิชา /หน้ำ ๒

เรื่อง

สรุปผลการพิจารณาการขออุทธรณ์และขอทราบคะแนนรายวิชา

เรียน

ประธานรายวิชา

/อจ.หน.ภาควิชา

ตามที่ นพท./นศพ.
ชั้นปีที่

ได้เสนอคาร้องขออุทธรณ์ผล และขอทราบคะแนนรายวิชา

ระดับรายวิชา
นั้น
คณะกรรมการฯ ขอแจ้งสรุปผลการพิจารณาดังนี้

 คะแนนสอบไม่เปลี่ยนแปลง

 มีแก้ไข คือ

เห็นควรแจ้งผลการพิจารณาให้ นพท./นศพ.

ทราบต่อไป
(ลงชื่อ)
(

)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อนุมัติ
(ลายมือชื่อ)
(
ประธานรายวิชา
อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม.
/
/

)
/
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เรียน

ประธานรายวิชา

กระผม/ดิฉัน..นพท./นศพ.
ได้รับทราบผล
การขออุทธรณ์ผลสอบ/ขอทราบคะแนนสอบแล้ว และ  ยอมรับ  ไม่ยอมรับ ผลการอุทธรณ์ตามที่
คณะกรรมการรายวิชาได้พิจารณา
(ลายมือชื่อ) นพท./นศพ.
(

ยื่นคาร้องด้วยตนเอง
)
/

/

(ลายมือชื่อ)

ผู้รับมอบอานาจ
(

)
/

หมายเหตุ กรณีผู้รับมอบอานาจ มารับผลให้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน
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/

ผนวก ข : ขั้นตอนการขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนน
สอบของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
อุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา (ดาเนินการที่ บก.กศ.วพม.)
ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

ระยะเวลา

ตรวจสอบผลกำรสอบของตนเอง

นพท./นศพ.ผู้ยื่นคาร้อง/
บก.กองการศึกษา

เขียนใบคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา
(หลังการตัดสินผลการศึกษาประจาภาค/ประจาปีการศึกษา)
นาเรียน ผอ.กศ.วพม. เพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการตามคาร้อง

บก.กองการศึกษา

เสนอ ผปว.กอ.วพม. เพื่อตรวจสอบ
ผลการศึกษา (เฉพาะเกรด และคะแนน
เฉลี่ยสะสมรายบุคคล)

ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ผปว.กอ.วพม.
ตรวจสอบ/แก้ไขกับ
รายวิชา/ภาควิชา

ข้อมูลถูกต้อง
คณะกรรมการพิจารณาฯ
ประธาน/เลขาคณะ
กรรมการฯ

ภายใน ๓ วันทาการ
นับจากวันที่ได้รับคา
ร้องอุทธรณ์

พิจารณาข้ออุทธรณ์และสรุปผลการขออุทธรณ์แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ผู้อุทธรณ์
รับทราบผล
ยอมรับ

ที่ประชุม
นขต.กศ.วพม.

ภาควิชา
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ไม่ยอมรับ

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม.
กศ.วพม./
ที่ประชุมกรรมการ
การศึกษา

ภายใน ๓ วันทาการ
หลังการประชุม
ตัดสินผลการศึกษา

แจ้งผลการพิจารณา เป็นมติสิ้นสุด

- นาเข้าที่ประชุม
นขต.วพม.เป็นวาระ
เพื่อพิจารณาทันที
- แจ้งมติสิ้นสุดให้ผู้
อุทธรณ์และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

กองการศึกษา

ผู้อุทธรณ์

หมายเหตุ ทุกขั้นตอนต้องดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนกำรนำผลกำรศึกษำเข้ำรับรองในที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ วพม.
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สิ้นสุดปีการศึกษา /หน้า ๑

เรื่อง
เรียน

แบบคาร้องการขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
เขียนที่
วันที่
เดือน
ขออุทธรณ์ผลการศึกษา ประจาปีการศึกษา
ผอ.กศ.วพม.

พ.ศ.

ด้วย กระผม/ดิฉัน นพท./นศพ.
นามสกุล
รหัสประจาตัว
ชั้นปีที่
กลุ่มที่
ปีการศึกษา
ได้รับทราบการประกาศผลการศึกษา
ซึ่งประกาศผลการสอบเมื่อวันที่
และมีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลสอบดังรายวิชาต่อไปนี้
1. รายวิชา
ภาควิชา
เกรดที่ได้
ศึกษาระหว่างวันที่
ถึงวันที่
สถานที่
เหตุผลในการอุทธรณ์

2. รายวิชา
ศึกษาระหว่างวันที่

เกรดที่ได้
สถานที่

ภาควิชา
ถึงวันที่

เหตุผลในการอุทธรณ์

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ.
(

 อนุมัติตามคาร้อง
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

พล.ต.

(

)
ผอ.กศ.วพม.
/
/
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)

สิ้นสุดปีการศึกษา /หน้า ๒

เรื่อง

สรุปผลการพิจารณาเพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา ปีการศึกษา

เรียน

ผอ.กศ.วพม.

ตามที่ นพท./นศพ.
ชั้นปีที่
ได้เสนอคาร้องขออุทธรณ์ผลการสอบปีการศึกษา
รายวิชา
เมื่อ
นั้น ผปว.กอ.วพม. ได้ตรวจสอบผลการศึกษาแล้ว พิจารณาดังนี่

 คะแนนสอบไม่เปลี่ยนแปลง

 มีแก้ไข คือ
เห็นควรให้ กศ.วพม. แจ้งผลการพิจารณาให้ นพท./นศพ.

ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)
(

)
หน.ผปว.กอ.วพม.

อนุมัติ
(ลายมือชื่อ) พล.ต.
(

)
ผอ.กศ.วพม.
/
/

เรียน ผอ.กศ.วพม.
กระผม/ดิฉัน นพท./นศพ.
ได้ทราบผลการขอ
อุทธรณ์ผลสอบ/ขอตรวจผลคะแนนสอบแล้ว และ  ยอมรับ  ไม่ยอมรับ ผลการอุทธรณ์ตามที่คณะกรรมการ
รายวิชาได้พิจารณา

(ลายมือชื่อ) นพท./นศพ.
(

ยื่นคาร้องด้วยตนเอง
)
/

/

(ลายมือชื่อ)

ผู้รับมอบอานาจ
(

)
/

หมายเหตุ กรณีผู้รับมอบอานาจ มารับผลให้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน
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/

ผนวก ค : หนังสือมอบอานาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบ
ของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ขั้นตอนการมอบอานาจ
ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

นพท./นศพ.ที่คาดว่าจะไม่ ๑. เตรียมแบบฟอร์มคำร้องไว้ล่วงหน้ำก่อนกำรประกำศตัดสินผล
สามารถยื่นคาร้องได้ด้วย
๒. มอบหมำยและกำหนดรำยชื่อของ นพท./นศพ. ที่ต้องกำรมอบอำนำจ
ตนเอง ในช่วงการอุทธรณ์ผล
๓. ลงนำมไว้ในหนังสือมอบอำนำจ
และการขอทราบคะแนน

นพท./นศพ.
ผู้รับมอบอานาจ

ส่งหนังสือคาร้องตามที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าของคาร้อง
เพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
1. ยื่นที่ภาควิชา/รายวิชา กรณีขอทราบคะแนน
2. ยื่นที่กองการศึกษา กรณีขอตรวจสอบเกรดเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา

ระยะเวลา

ก่อนกำรเดินทำงไปภำรกิจ
นอก วพม.ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ช่วง
ประกำศคะแนนและ
อุทธรณ์ผล

ภายใน ๓ วันทาการ
หลังการประชุม
ตัดสินผล

ดาเนินการตามขั้นตอน ที่กาหนดไว้ใน ตามผนวก ก. และ ข.
สรุปผลการขออุทธรณ์แจ้งให้ นพท./นศพ.ผู้ยื่นคาร้องทราบ

ภาควิชา/
บก.กศ.วพม.

ผู้มอบอานาจ
รับแทน

ผู้มอบอานาจ (เจ้าของคาร้อง) รับเอง
ให้รับผลการอุทธรณ์และลงนาม
รับทราบด้วยตนเองที่
ภาควิชา/บก.กศ.วพม.

ให้ผู้รับมอบอานาจลงชื่อ
รับผลการอุทธรณ์ตาม
เวลาที่กาหนด

ภายใน ๓ วันทาการ
นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือมอบฉันทะ
คาร้อง

ภาควิชาส่งสาเนาผลอุทธรณ์ให้
บก.กศ.วพม. 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐาน
ให้รับผลการอุทธรณ์และลงนามรับทราบ
ด้วยตนเองที่ ภาควิชา/บก.กศ.วพม.

นพท./นศพ.ผู้มอบ
อานาจ (เจ้าของคาร้อง)
ทุกฝ่าย

ดำเนินกำรตำมขันตอนต่
้
อได้ ตำมที่กำหนดไว้ ใน ตำมผนวก ก. และ ข.

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม.
กศ.วพม./ที่ประชุม
กรรมการการศึกษา

แจ้งผลการพิจารณา เป็นมติที่สิ้นสุด
ผู้อุทธรณ์

กองการศึกษา
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ทันทีที่กลับมำถึง

ก่อนการประชุม
นขต.กศ.วพม.
- นาเข้าที่ประชุม
นขต.วพม.เป็นวาระ
เพื่อพิจารณาทันที
- แจ้งมติสิ้นสุดให้ผู้
อุทธรณ์และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

หนังสือมอบอานาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
เขียนที่
วันที่
เดือน
การมอบอานาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ประจาปีการศึกษา
ผอ.กศ.วพม.

เรื่อง
เรียน

พ.ศ.

ด้วย กระผม/ดิฉัน นพท./นศพ.
นามสกุล
รหัสประจาตัว
ชั้นปีที่
กลุ่มที่
ปีการศึกษา
ได้รับทราบการประกาศผลการศึกษา
ซึ่งประกาศผลการสอบเมื่อวันที่
นั้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว กระผม/ดิฉัน
ไม่สามารถยื่นคาร้องขออุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง เพราะ
และจะเดินทางกลับมาถึง วพม. ในวันที่
กระผม/ดิฉัน
มีความประสงค์มอบอานาจให้
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็น
ให้ยื่นคาร้องขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนรายวิชา
ศึกษาระหว่างวันที่
ถึงวันที่
สถานที่ศึกษา (วพม./
รพ.รร.6/รพ.สมทบ
เหตุผลในการอุทธรณ์

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ.
(
วันที่มอบอานาจ
Email-address

โทร

วันที่มอบอานาจ
 อนุมัติตามคาร้อง
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(
หมายเลขบัตรประชาชน

โทร

ลงชื่อ
(
หมายเหตุ

ผู้มอบอานาจ
)

)
ผอ.กศ.วพม.
/
/
1. แบบฟอร์มการรายงานผลการอุทธรณ์ให้ใช้แบบตามผนวก ก. หรือ ผนวก ข.
2. หลักฐานสาเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
104

ผู้รับมอบอานาจ
)

QR code
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6
ในการปฏิบัติงาน
ณ รพ.สมทบ

https://goo.gl/forms/x3cRNpvotb5Hz5dU2
วพมอย 601

https://goo.gl/forms/qe6KRZRD6hop15uK2
วพมศศ 601

https://goo.gl/forms/2yVpii2TAKM5QvWX2
วพมศธ 601

https://goo.gl/forms/mPJBKUwLrPDipExS2
วพมกม 601

https://goo.gl/forms/qFQiaq5KCraZvhhj1
วพมสน 601
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