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พระราชด ารัสของพระราชบิดา
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

“ อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ  แพทย์ที่ดีจะไม่
ร่่ารวยแต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่่ารวยก็ควร
เป็นอย่างอ่ืน ไม่ใช่แพทย์   อาชีพแพทย์นั้น
จ่าต้องยึดม่ันในอุดมคติ เมตตากรุณาคุณ ”

“คุณลักษณะส่าคัญส่าหรับการเป็นแพทย์นั้นคือความเชื่อถือไว้ใจได้ ”
1.  ท่านต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือมีความมั่นใจ
2.  ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง คือความเป็นปึกแผ่น
3.  ท่านต้องได้ความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน คือความไว้ใจของคณะชน

คุณสมบัติสามประการนีเ้ป็นอาวุธ  เกราะ และเคร่ืองประดับอันงามของแพทย์

“  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”

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจทีห่นน ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
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Hippocratic Oath

The Oath

I swear by Apollo Physician and Asclepios and Hygiena and Panacea and all the gods
and goddesses, making them my witnesses, that I will fulfill according to my ability and
judgement this and this covenant:

To hold him who has taught me this art as equal to my parents and to live my life
in partnership with him, and if he is in need of money to give him a share of mine, and to
regard his offspring as equal to my brothers in male lineage and to teach them this art-if
they desire to learn it-without fee and covenant; to give a share of precepts and oral
instruction and all the other learning to my sons and to the sons of him who has
instructed me and to pupils who have signed the covenant and have taken an oath
according to the medical law, but to no one else.

I will apply dietetic measures for the benefit of the sick according to my ability
and judgement; I will keep from harm and injustice.

I will neither give a deadly drug to anybody if asked for it, nor will I make a
suggestion to this effect. Similarly I will not give to a woman an abortive remedy. In
parity and holiness I will guard my life and my art.

I will not use the knife, not even on sufferers from stone, but will with draw in
favor of such men as are engaged in this work.

Whatever houses I may visit, I will come for the benefit of the sick, remaining free
of all intentional injustice, of all mischief, and in particular of sexual relations with both
female and male persons, be they free or slaves.

What I may see or hear in the course of the treatment or even outside of the
treatment in regard to the life of man, which on no account one must spread abroad, I
will keep to myself, holding such things shameful to be spoken about.

If I fulfill this oath and do not violate it, may it granted to me to enjoy life and art,
being honored with fame among all men for all time to come; if I transgress it and swear
falsely, may the opposite of all this be my lot.
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ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วย การฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของนักเรียนแพทย์ทหาร

พ.ศ. 2542
……………………………

เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยและเป็นระเบียบส าหรับนักเรียนแพทย์ทหาร ขณะฝึกปฏิบัติงานนอก
สถานที่ ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จึงได้ก าหนดระเบียบไว้ดังนี้

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 ห้ามนักเรียนแพทย์ทหารน ายานพาหนะใด ๆ ที่ไม่ได้จัด โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ

เกล้าหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับฝึกปฏิบัติงานไปใช้ทั้งในและนอกเวลาฝึกปฏิบัติงานตลอด
หลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

ข้อ 6 ในระหว่างเวลาฝึกปฏิบัติงาน นักเรียนแพทย์ทหารต้องแต่งกายตามระเบียบของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และติดป้ายชื่อ ไม่ใช้เครื่องประดับท่ีมีค่าและไม่น าสิ่งของมีค่าไปใน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

ข้อ 7 นักเรียนแพทย์ทหารต้องพักในสถานที่ท่ีหัวหน้าหน่วยงานที่รับฝึกปฏิบัติงานจัดให้ เท่านั้น
ข้อ 8 ในกรณีที่น าบุคคลภายนอกเข้าไปในเขตฝึกปฏิบัติงาน และท่ีพัก จะต้องได้รับอนุญาตเป็น ลาย

ลักษณ์อักษร จากอาจารย์ผู้ควบคุมหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับฝึกปฏิบัติงานก่อน
ข้อ 9 นักเรียนแพทย์ทหาร ต้องระวังรักษาเครื่องใช้ต่าง ๆ ของสถานที่ที่ไปฝึกปฏิบัติงานไม่ให้ช ารุด

เสียหายมิฉะนั้นนักเรียนแพทย์ทหาร จะต้องเป็นผู้ชดใช้เองทั้งหมด
ข้อ 10 การลาป่วยหรือลากิจใด ๆ ขณะฝึกปฏิบัติงาน นักเรียนแพทย์ทหารจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หรือ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ว่าด้วยการลาป่วย ลากิจ และ
ต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้ควบคุมทราบทุกครั้ง

ข้อ 11 ขณะไปฝึกปฏิบัติงานนอกวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะไม่มีวันหยุดเสาร์ , อาทิตย์ 
หรือ วันหยุดราชการ นักเรียนแพทย์ทหารจะต้องปฏิบัติงานหรือเข้าเวรดูแลผู้ป่วยที่ไปฝึก
ปฏิบัติงานอยู่
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ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าซักรีด ฯลฯ นักเรียนแพทย์ทหารเป็น
ผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

ข้อ 13 ขณะฝึกปฏิบัติงาน ขอให้ค านึงถึงชื่อเสียงของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นข้อ
เตือนใจตลอดเวลา โดยให้นักเรียนแพทย์ทหารประพฤติปฏิบัติตัวด้วยกริยา วาจา สุภาพ 
เรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ในศีลธรรม จรรยาบรรณท่ีดีงาม

ข้อ 14 ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารฝ่าฝืนระเบียบจะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข้อ 15 ให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2542

(ลงชื่อ) พลตรี บุญเลิศ จันทราภาส
(บุญเลิศ จันทราภาส)

ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เรื่อง  การปฏิบัติของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ในการฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสมทบ

พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------

ตามที่กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้จัดการศึกษาให้ นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ ๖ ออกฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิกในโรงพยาบาลสมทบ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ
ต่างจังหวัด จ านวน ๑๓ แห่ง ตลอดทั้งปีการศึกษา นั้น เห็นสมควรให้นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ปฏิบัติตน
ในระหว่างที่ศึกษาในโรงพยาบาลสมทบ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานตามตารางการศึกษาและสถานที่ที่กองการศึกษาก าหนดไว้ 
2. การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบต่างจังหวัดต้องเดินทางไปและกลับด้วย รถรับ - ส่ง ที่วิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจัดเตรียมไว้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ออกเดินทาง ในวันอาทิตย์ เวลา ๐๘๐๐ (ก่อนเร่ิมการปฏิบัติในวันจันทร์)
ออกเดินทาง  ในวันอาทิตย์ เวลา ๑๑๐๐ (วันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน) 

3. โรงพยาบาลสมทบ ในกรุงเทพมหานคร   จะจัดรถไปส่งวันจันทร์  รถออกเวลา 063๐ (วันแรกของการ
ปฏิบัติงาน) เมื่อสิ้นสุดวงรอบการปฏิบัติงาน ให้นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เดินทางกลับเอง 

๔.  ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ต้องการขอลาหยุดการศึกษา หรือลากิจในระหว่างที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบ ให้ส่งใบลาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ถึงอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาใน
โรงพยาบาลสมทบนั้น ๆ เพื่อขออนุญาต เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยจึงจะลาได้ และให้ส่งส าเนาใบลาที่
ได้รับอนุมัติแล้วให้กองการศึกษา เพื่อแจ้งรายวิชาที่รับผิดชอบ และ กองการปกครองทราบ ส่วนใบลา
ฉบับจริงให้น าส่งกองการศึกษาเมื่อเดินทางกลับมาจากการฝึกปฏิบัติงานในรอบนั้น ๆ  

๕. ห้ามนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ น าพาหนะส่วนตัวไปใช้ในช่วงเวลาฝึกปฏิบัติงาน หรือ ให้
ผู้ปกครองไปรับและสง่ แต่หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉินที่จ าเป็นไม่สามารถเดินทางไปและ
กลับด้วยรถที่จัดให้  ให้รายงานรองผู้อ านวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
โดยตรง

๖.  เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย์ทุกท่านในโรงพยาบาลสมทบอย่างเคร่งครัด
๗. มีมารยาทที่ดีงามต่อบุคคลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ไม่ก่อความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้ร่วมงาน และ

ค านึงถึงชื่อเสียงของสถาบันตลอดเวลา 
๘. ในกรณีที่กระท าผิดระเบียบตามประกาศที่ก าหนด จะได้มีการรายงานตัดคะแนนความประพฤติตาม

ความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เปน็ต้นไป

ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๘    เมษายน   ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์  ประไพพิมพ์  ธีรคุปต์
(ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์)

ผู้อ านวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
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ข้อสรุปการปฏิบัติของ นพท./นศพ.วพม. ในการปฏิบัติงานที่ รพ.สมทบ

1. ข้อปฏิบัติของ นพท./นศพ.วพม. ในการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบ

1. กำรเดินทำงไปฝึกปฏิบัติงำน ให้ นพท./นศพ.วพม. เดินทำงไปและกลับด้วยรถที่ วพม.จัดให้ตำมตำรำง
เท่ำนั้น ห้ามน ารถไปเองโดยเด็ดขาด

2. กำรแต่งกำยในระหว่ำงปฏิบัติงำน :ใช้เครื่องแบบตำมระเบียบของ วพม. พร้อมติดป้ำยชื่อ (เสื้อชั้น
คลินิก) ทุกคร้ัง  น ำเสื้อผ้ำเครื่องใช้ไปเท่ำที่จ ำเป็น

3. กำรปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลสมทบไม่มีวันหยุดเสำร์อำทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต้องปฏิบัติงำน
และอยู่เวรตำมตำรำงกำรปฏิบัติที่โรงพยำบำลจัดให้

4. นพท./นศพ.วพม. ต้องพักอำศัยในที่พักที่โรงพยำบำล หรือ วพม. จัดให้เท่ำนั้น ห้ามไปพักที่อื่น ๆ โดย
เด็ดขาด

5. งดกำรส่งข้อควำมที่เก่ียวข้องกับคนไข้หรือภำพในเชิงลบทุกกรณี รวมทั้งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับคนไข้ในสื่อสังคมออนไลน์สำธำรณะเด็ดขาด

6. ปฏิบัติตนอย่ำงอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมำคำรวะ ต่อบุคลำกรของโรงพยำบำล ผู้ป่วย และคนอ่ืน ๆ
7. ให้เกียรติบุคลำกรทุกระดับ มีกิริยำวำจำที่สุภำพ  มีควำมอดทน และอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พึงพอใจที่

เกิดขึ้น
8. ไม่ควรวิจำรณ์กำรบริหำรงำนหรือตัวบุคคลของโรงพยำบำล และขณะปฏิบัติงำนควรศึกษำหำข้อมูล

จำกเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับด้วยตนเอง
9. กรณีที่ต้องกำรลำกิจในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน ต้องเขียนใบลำล่วงหน้ำ 1 วัน และเสนออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อ

ลงนำมอนุญำต และ ส ำเนำกำรลำให้กองกำรศึกษำ วพม. ทรำบ
10. ดูแลรักษำสุขภำพให้แข็งแรง ถ้ำมีโรคประจ ำตัวให้น ำยำติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
11. ไม่น ำของมีค่ำติดตัวไประหว่ำงกำรออกไปฝึกปฏิบัติงำนและหำกมีกำรสูญหำยเกิดขึ้นต้องรับผิดชอบเอง  

2. การปฏิบัติงาน
2.1 ในเวลาราชการ

2.1.1 นพท./นศพ.วพม. ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงำนตำมตำรำงหมุนเวียน ซึ่งแต่ละโรงพยำบำลจะเป็นผู้จัด
ตำรำงปฏิบัติงำนให้ โดยจะปฏิบัติงำนที่หอผู้ป่วยชำยและหอผู้ป่วยหญิง

2.1.2 นพท./นศพ.วพม. จะเป็นผู้ท ำ Admission note, Progress note, Summary และ 
Discharge note ร่วมกับแพทย์ผู้รับผิดชอบของโรงพยำบำลนั้น

2.1.3 กำรปฏิบัติงำนของ นพท./นศพ.วพม. อยู่ในกำรดูแลของแพทย์ และแพทย์ประจ ำบ้ำนของ
โรงพยำบำลนั้นๆ รวมทั้งต้องท ำกิจกรรมวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกอำจำรย์ผู้ดูแล 

2.2 นอกเวลาราชการ
นพท./นศพ.วพม. มีหน้ำที่อยู่เวรประจ ำแผนกร่วมกับแพทย์ของโรงพยำบำลตำมที่ทำงโรงพยำบำล
จะเป็นผู้ก ำหนด รวมทั้งกำรอยู่เวรห้องฉุกเฉิน
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เที่ยว วันที่ออกเดินทาง เวลารถออก โรงพยาบาลปลายทาง

โรงพยาบาลสมทบต่างจังหวัด

เที่ยวไป 
ทุกวันอาทิตย์  (ก่อนวันฝึก

ปฏิบัติงานจริง 1 วัน)

0800

หน้าอาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รพ.ชลบุรี   รพ.มหาราชนครราชสีมา 

และ รพ.อานันทมหิดล เที่ยวกลับ
วันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้าย

ของการปฏิบัติงาน 

ประมาณ 1000 -1100

(รถจาก วพม.เดินทางไปถึง)

โรงพยาบาลสมทบ : รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 3 

เที่ยวไป 
วันอังคารแรก (หรือตามที่
ภาควิชาก าหนด) 

0700

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

เที่ยวกลับ

วันพฤหัสบดี สัปดาห์

สุดท้าย  (หรือตามที่

ภาควิชาก าหนด)

รถออกเดินทาง 0700

โรงพยาบาลสมทบในกรุงเทพมหานคร 

เที่ยวไป
วันจันทร์แรก ของการ

ปฏิบัติงาน

0630

หน้าอาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, 
รพ.นพรัตน์ราชธานี,  
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 

เที่ยวกลับ
วันสุดท้ายของตาราง

ปฏิบัติงาน 

ไม่จัดรถไปรับ

ให้เดินทางกลับเองเมื่อเสร็จภารกิจ

โรงพยาบาลสกลนคร

เที่ยวไป

วันอาทิตย์ 

(ก่อนวันปฏิบตัิงานจริง)

เดินทางตามเที่ยวบิน

ที่ได้รับจองเป็นหมู่คณะ

หน้าอาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา รพ.สกลนคร

เที่ยวกลับ
วันเสาร์ (สัปดาห์สุดท้าย) ออกเดินทาง ตามเที่ยวบินที่ก าหนด

๓. การเดินทางไปโรงพยาบาลสมทบ
๓1 นพท./นศพ.ทุกนายต้องเดินทางไปและกลับด้วย รถรับส่งของ วพม. เท่านั้น ห้ามน ารถยนต์

ส่วนตัวขับไปเองต่างหาก
๓.2 ก าหนดการ จัดรถรับ-ส่ง 

๓.3 ในกรณีที่มีภารกิจ/กิจกรรมส่วนรวมของ วพม. ที่จ าเป็นต้องให้ นพท./นศพ.เดินทางกลับมา
ปฏิบัติงาน วพม. (กศ.วพม.) จะท าหนังสือลาไปยังโรงพยาบาลสมทบโดยตรง และ วพม. (หน่วย
เจ้าของกิจกรรม) จะจัดรถรับ – ส่ง เพื่อกลับมาร่วมกิจกรรม เป็นนกรณีไป 
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5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ส่วนบังคับการ)  ชั้น 6  อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา    
โทรศัพท์/โทรสาร  02 354 7757 

6. กรณีฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) ติดต่อโดยตรงที่ 
พันเอก ผศ. ธรรมนูญ ศรีสอ้าน รองผู้อ านวยการกองการศึกษา โทร 081 278 9714
พันเอก อ านาจ  ชัยประเสริฐ      หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์             โทร 081 447 9984
พันเอก ดนัย  มีแก้วกุญชร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์              โทร 081 850 3407
พันเอกหญิง รศ. นภอร  ภาวิจิตร หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์        โทร 089 140 4321
พันเอก กฤษฎา  ศรีธนภัครางกูร  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา โทร 092 439 5445
พันเอก ผศ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์      หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน โทร 089 500 9967

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
พันเอกหญิง กิติพร  พุทธิขันธ์    ส่วนบังคับการกองการศึกษา       โทร 083 555 1714
จ่าสิบเอกหญิง ณัฏฐา กกอู่ ส่วนบังคับการกองการศึกษา         โทร 089 918 5922 
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แนวทางการปฏิบัติของ นพท./นศพ.ออกฝึกปฏิบัตงิานภายนอก วพม.
(รพ.สมทบ/รพ.ชุมชน/Elective) กรณีเจ็บป่วย/ประสบอุบัติเหตุ

นพท./นศพ.เจ็บป่วย/ประสบอุบตัิเหตุ แจ้งอาจารย์ผู้ดูแลของ รพ.ร่วมสอน/รพ.ชุมชน

ให้การดูแลรักษาเบื้องต้นที่ รพ.สมทบ

ไม่รุนแรง
- รักษาหายท่ี 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/น าให้น า

รถพยาบาล มาส่งที่ รพ.รร.6

- ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก่อน

หรือกลับมารักษาที่ต้นสังกัด
- กปค.วพม. แจ้ง บก.กศ.วพม.

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

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง เมื่อมีอุบัติเหตุ 
พ.อ.ปติิรัตน์  หิรัญรัศมี    หก.กปค.วพม. โทร 061 356 3965
พ.ท.ตฤณ   สุดประเสริา รอง หก.กปค.วพม. โทร 086 895 9643
พ.อ. ผศ. ธรรมนูญ  ศรีสอ้าน รอง ผอ.กศ.วพม. โทร 081 278 9714
พล.ต. ผศ. ดุสิต  สถาวร  ผอ.กศ.วพม. โทร 086 414 8298

***    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.)
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แนวทางการปฏิบัติของ นพท./นศพ.ที่มีปัญหาจติใจเมื่อออกฝึกปฏิบัตงิานภายนอก 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. ท าหนังสือรายงาน ผอ.วพม.

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

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. ผศ. ธรรมนูญ  ศรีสอ้าน รอง ผอ.กศ.วพม. โทร 081 278 9714
พล.ต. ผศ. ดุสิต  สถาวร  ผอ.กศ.วพม. โทร 086 414 8298
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แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  ชั้นปีที่ ๖

Clinical Program
นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์  วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วพมทช ๖๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๓ ๔ (๐-๑๒-๔)
วพมทช ๖๐๒ เวชศาสตร์ทหาร ๒ (เวชปฏิบัติการยุทธ) ๒ (๑-๓-๓)
วพมอย ๖๐๑ ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ 4 (๐-12-4)
วพมอย ๖๐๒ ปฏิบัติอายุรศาสตร์ 4 (๐-๑2-4)
วพมอย ๖๐๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒ 3 (๐-9-3)
วพมสน ๖๐๑ ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3 (๐-9-3)
วพมสน 602 ปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 4 (0-12-4)
วพมศธ ๖๐๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๑ (๐-๓-๑)
วพมศธ ๖๐๒ ปฏิบัติศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๒ (๐-๖-๒)
วพมกม ๖๐๑ ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ 3 (๐-9-3)
วพมกม 602 ปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 4 (0-12-4)
วพมศศ ๖๐๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ 4 (๐-12-4)
วพมศศ ๖๐๒ ปฏิบัติศัลยศาสตร์ 4 (๐-๑2-4)
วพมxx ๖xx วิชาเลือก ๖ ๒ (x-x-x)

รวมจ านวนหน่วยกิต  ๔๔  หน่วยกิต
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ล าดับ รายละเอียด วัน/เดือน/ปี ระยะเวลา

1 วันปฐมนิเทศ วันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 65 0800

2 เวลาเรียน วันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 65 – 7 เม.ย. 66 49 สัปดาห์

3 พิธีไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่  ๑๘ ส.ค. 65
(ซ้อมวันพุธที่     ๑๗ ส.ค. 65)

4 สัปดาห์ OSCE วพม. และ MEQ วันจันทร์ที่  14 พ.ย. 65 – 20 พ.ย. 65 1 สัปดาห์

5 เวชศาสตร์ทหาร “ปฏิบัติการเพชราวุธ” วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 65 – 18 ธ.ค. 65 3 สัปดาห์

6 สอบ MEQ ของแพทยสภา
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ม.ค. 66
ครั้งท่ี 2 วันที่ 19 มี.ค. 66

7 พิธีปัจฉิมนิเทศ วันที่ 18 เม.ย. 66

ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2565
ส าหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 43

หมายเหตุ ทุกวันพุธ ที่ 2 ของเดือน เป็น เวลาของผู้บังคับบัญชาและกองการปกครอง 1330 – 1540

ส าหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปี พ.ศ. 2566 รอบท่ี 1 จะประกาศให้ทราบภายหลัง
ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับวันที่สอบตามความเหมาะสม
สามารถติดตามประกาศได้ทาง www.cmathai.com

12



ตารางการฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565

13

นพท./นศพ.100 นาย
กลุ่มละ 12-13 

กลุ่ม 
สถานท่ีฝึก รพ.สมทบ

 กลุ่มย่อย Gr1-1 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

1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 Ped
2 9 พ.ค.65 - 15 พ.ค.65 Sx
3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 3wk 4 wk 3 wk
4 23 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 Ortho
5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 Ped 2 wk
6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 Sx 3wk
7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 3wk 4 wk 3 wk 3 wk Sx Ortho
8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 Ortho 4 wk 2 wk
9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 2 wk Ortho
10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 3wk 3wk 2 wk Sx
11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 3 wk Sx Ortho
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 4 wk 2 wk
13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 Ortho 3 wk
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 3wk 2 wk Sx Ped Med
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 4 wk
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 3 wk 3wk
17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 3 wk
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 Ped Med
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 4 wk
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 3 wk 3wk
21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
25 17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
26 24 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
27 31 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65
28 7 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
29 14 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
30 21 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
31 28 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65
32 5 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
33 12 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 Ped Ped
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 Sx Sx
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 3wk 4 wk 3 wk 3 wk 4 wk 3 wk
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 Ortho Ortho
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 2 wk 2 wk
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 3 wk 3 wk
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 3 wk Sx Ortho 3 wk Sx Ortho
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 4 wk 2 wk 4 wk 2 wk
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 Ortho Ortho
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 3wk 2 wk Sx 3 wk 2 wk Sx
44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 3 wk 3 wk
47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 Ped Med Ped Med
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 4 wk 4 wk
49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 3 wk 3wk 3 wk 3wk
50 10 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 ปัจฉิมนิเทศ 
51 17 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 ศึกษาวิชาเลือกต่างประเทศ จับสลาก  เลือกหน่วยของ สธ. พ.ค. 66 
52 24 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ตัดสินผลการศึกษา บรรจุเข้ารับราชการ 
53 นขต.วพม.คณะกรรมการการศึกษา ปฐมนิเทศ นายทหารใหม่ พบ. 
54 สภา วพม. ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุน 
55 สภา ม มหิดล ต้องส่งเร่ืองให้สภา ม.มหิดล ภายใน 30 เม.ย. 66  จึงจะบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ในเดือน พ.ค. 66 (อ้างอิงข้อมูลเดิม) 

10 เม.ย. 66

19 เม.ย.66 15 พ.ค. 66

1 ก.ค. 66

จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม.  1 wk   14 พ.ย.65- 20 พ.ย.65  ( เสริมสัปดาห์วันสถาปนา รพ.รร.๖) 

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์)  3 wk 

4 wk 4 wk 4 wk 4 wk
OB OB

Sx Sx Sx ใน OB ใน
4 wk 4 wk

ว่าง 1 wk 2 wk
Ortho 

 2 wk
Ped 4 wk

Ortho 

 2 wk
Ped 4 wk

3 wk Elective 
Med  Med  

2 wk
ER

Ortho
OB OB

2 wk 2 wk

2 wk
Ortho
2 wk

Ped Med Ped Med
Ortho Elective 

Sx ใน
OB

Elective 

Med OB Med OB Med ใน เวชศาสตร์ชุมชน 

OB

2 wk 2 wk

4 wk

4 wk 4 wk 4 wk
3 wk 

4 wk 4 wk 4 wk 4 wk

4 wk
Elective Ortho

4 wk

4 wk
Elective Ortho

4 wk 4 wk
2 wk 2 wk

ว่าง 1 wk

เวชศาสตร์ชุมชน 
Ortho Elective 

OB ใน PED ใน

PED ใน OB ใน เวชศาสตร์ชุมชน ER

4 wk
3 wk 

4 wk 4 wk
OB

ER Sx Med ใน

2 wk

4 wk
OB ใน

ว่าง 1 wk

2 wk

OB

OB 4 wk
4 wk

Med  
4 wk

Med ใน

Elective Ortho
4 wk 4 wk

4 wk

เวชศาสตร์ชุมชน Ped Med

4 wk

3 wk 
4 wk

Ortho 

2 wk

Med
Ortho Elective 

Sx ใน Med OB Ped
2 wk 2 wk

OB

2 wk

Sx ใน Med ใน PED ใน Med OB

4 wk
2 wk

OB OB

Ortho 

2 wk
Ped

Ped 4 wk 4 wk

ER

สัป
ดา

ห์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  รพ.สกลนคร รพ.สกลนคร รพ.มหาราชนครราชสีมา

ชุดท่ี  1 กลุ่ม 1-4
เรียน 5 สาขาวิชา

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4

4 wk 4 wk 4 wk 4 wk

PED ใน Sx
Med  

ว่าง 1 wk
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นพท./นศพ.100 นาย

กลุ่มละ 12-13 

กลุ่ม 

สถานท่ีฝึก รพ.สมทบ

 กลุ่มย่อย 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

1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65

2 9 พ.ค.65 - 15 พ.ค.65 

3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 

4 23 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65

5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 Ped

6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 Sx

7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 3 wk 4 wk 3 wk

8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 Ortho

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 Ortho 2 wk

10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 2 wk 3wk

11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 3 wk 3 wk 3 wk Sx Ortho

12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 4 wk 2 wk

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 Ortho Ortho

14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 3 wk 3 wk 2 wk 3 wk 2 wk Sx

15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65

16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65

17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 3 wk

18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 Ped Med

19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 Ortho 4 wk

20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 2 wk Med 3 wk 3 wk

21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 4 wk 3 wk 3 wk

22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65

23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 Ortho

24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 2 wk 3 wk 3 wk

25 17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65

26 24 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65

27 31 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65

28 7 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65

29 14 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65

30 21 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65

31 28 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65

32 5 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65

33 12 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65

34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 Ortho Ped

35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 2 wk Sx

36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 3 wk 3 wk 3 wk 4 wk 3 wk

37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 Ortho

38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 Ortho 2 wk

39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 3 wk 3 wk 2 wk 3wk

40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 3 wk Sx Ortho

41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 4 wk 2 wk

42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 Ortho

43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 3 wk 2 wk Sx

44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 Ortho

45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 2 wk Med

46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 4 wk 3 wk 3wk 3 wk

47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 Ped Med

48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 Ortho 4 wk

49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 2 wk 3 wk 3 wk 3 wk 3 wk

50 10 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 ปัจฉิมนิเทศ 

51 17 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 ศึกษาวิชาเลือกต่างประเทศ จับสลาก  เลือกหน่วยของ สธ. พ.ค. 66 

52 24 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ตัดสินผลการศึกษา บรรจุเข้ารับราชการ 

53 นขต.วพม.คณะกรรมการการศึกษา ปฐมนิเทศ นายทหารใหม่ พบ. 

54 สภา วพม. ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุน 

55 สภา ม มหิดล ต้องส่งเร่ืองให้สภา ม.มหิดล ภายใน 30 เม.ย. 66  จึงจะบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ในเดือน พ.ค. 66 (อ้างอิงข้อมูลเดิม) 

19 เม.ย.66 15 พ.ค. 66

1 ก.ค. 66

สัป
ดา

ห์

จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม.  1 wk   14 พ.ย.65- 20 พ.ย.65  ( เสริมสัปดาห์วันสถาปนา รพ.รร.๖) 

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์)  3 wk 

10 เม.ย. 66

OB

4 wk 4 wk 4 wk 4 wk

Sx Sx

OB Ped

Med ใน PED ใน

OB
Ortho 

2 wk
Ped 4 wk

4 wk

Med  

4 wk 4 wk 4 wk

4 wk 4 wk Ped

Sx ใน Med ใน 4 wk

Med Sx Sx Med 4 wk

OB

Med

OB

4 wk 4 wk

OB

OB ใน เวชศาสตร์ชุมชน 

4 wk 4 wk Sx 4 wk4 wk

PED ใน Sx ใน

Ortho
4 wk 4 wk

OB Ped

4 wk Ped

Ped OB Med Med

2 wk 2 wk

Med ใน Sx ใน
2 wk 2 wk

4 wk
Elective 

ว่าง 1 wk

เวชศาสตร์ชุมชน 
Ortho Elective 

4 wk

ER Sx ใน Med ใน

OB Ped
3 wk 

4 wk 4 wk

Sx

4 wk
Elective Ortho

4 wk

4 wk
Elective Ortho

4 wk

2 wk 2 wk
Ped OB

4 wk Sx เวชศาสตร์ชุมชน 
Ortho Elective 

OB
2 wk 2 wk

4 wk

4 wk 4 wk

4 wk
2 wk 2 wk

Med Sx Sx Med
Ortho 

 2 wk
Ped

4 wk
Ortho Elective 

4 wk

Med  
2 wk

OB Ped OB
ว่าง 1 wk

OB ใน
2 wk

4 wk Sx 4 wk 4 wk
3 wk 

Ped Med PED ใน ER

ว่าง 1 wk
OB

OB ใน ER
2 wk 2 wk

Ped OB Med

4 wk 4 wk
3 wk 

ER Med OB OB ใน PED ใน

Ortho
4 wk

3 wk 
4 wk

2 wk 2 wk ว่าง 1 wk

Elective 

รพ.ชลบุรี/รพ.อ.ป.ร. รพ.มหาราชนครราชสีมา

Ortho Elective 

กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8

เวชศาสตร์ชุมชน 

รพ.ชลบุรี/เจริญกรุงฯ/รพ.นพรัตนฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

ชุดท่ี 2 กลุ่มท่ี 5-8
กลุ่มท่ี 5 กุมาร เจริญกรุงฯ สูติ นพรัตนฯ / กลุ่มท่ี 7 กุมารสูติ รพ.อ.ป.ร.

กลุ่ม 5



หมายเหตุ : ปัจฉิมนิเทศ วันท่ี 10 เม.ย. 66
ศึกษาวิชาเลือกต่างประเทศ  
ตัดสินผลการศึกษา วันท่ี 19 เม.ย. 66
นขต.วพม.คณะกรรมการศึกษา
สภา วพม.
สภา ม.มหิดล ต้องส่งเรื่องให้สภา ม.มหิดลภายใน 30 เม.ย. 66

จึงจะบรรจุในวาระการประชุมสภา ม.มหิดลได้ในเดือน 
พ.ค. 66  (อ้างอิงข้อมูลเดิม)

จับสลากเลือกหน่วยของ สธ. พ.ค. 66 โดยประมาณ
บรรจุเข้ารับราชการ วันท่ี 15 พ.ค. 66
ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ พบ.
ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุน วันท่ี 1 มิ.ย. 66

15
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ล าดับ
หมายเลข
ประจ าตัว

ยศ-ชื่อ-สกุล กลุ่ม หมายเหตุ

1 5841071 นศพ. รชำนนท์ พิบูลนิยม - ตำรำงเรียนพิเศษ
2 5942072 นศพ. รตินันท์  ชิดดี - ตำรำงเรียนพิเศษ
3 6043001 นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 3/1
4 6043002 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 1/1
5 6043003 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 4/1
6 6043004 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 8/4
7 6043005 นศพ. กุลยำ อัชฌำกรลักษณ์ 6/4
8 6043006 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอี่ยม 1/2
9 6043007 นศพ. จรีวรรณ รังวำณิช 5/4
10 6043008 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 8/1
11 6043009 นพท. จักริน สอำดเทียม 4/2
12 6043010 นพท. จิรวัฒน์ นำคประสิทธิ์ 4/3
13 6043011 นศพ. จิรำภรณ์ สุทธิมำลย์ 3/1
14 6043012 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8/1
15 6043013 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 8/2
16 6043014 นศพ. ชญำนิศ จิรบรรจงจิต 6/1
17 6043015 นศพ. เอมมำลิน โสภณพิเชฐ 2/3
18 6043016 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 6/2
19 6043017 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนำสกุล 1/4
20 6043018 นศพ. เชษฐพล กันกำ 1/1
21 6043019 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 7/3
22 6043020 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 5/2
23 6043021 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 6/2
24 6043022 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 2/4
25 6043023 นพท. ณัฐชนน โอภำสตระกูล 1/1
26 6043024 นศพ. ณัฐณิชำ อนันตประยูร 6/4
27 6043025 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนำวณิช 8/4
28 6043027 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์ 1/3
29 6043028 นพท. ณัฐภัทร อินจ ำปำ 8/3
30 6043029 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว 5/4
31 6043030 นศพ. ณัฐสิทธ ตั้งประสิทธิโชค 4/3
32 6043031 นศพ. เตชฤทธิ์ ศักดิ์สกุลวิริยะ 4/4
33 6043032 นศพ. ทุน วิตยำกร 1/3
34 6043033 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจำ 8/2
35 6043034 นศพ. ธนธรณ์ ไทพำณิชย์ 5/2
36 6043035 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญำ 2/1
37 6043036 นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 4/1
38 6043037 นศพ. ธนภัทร เนื่องแสง 7/4
39 6043039 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ 2/4
40 6043040 นศพ. ธนัท รื่นวงษำ 5/4
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ล าดับ
หมายเลข
ประจ าตัว

ยศ-ชื่อ-สกุล กลุ่ม หมายเหตุ

41 6043041 นศพ. ธนำพัฒน์ วงศ์ชำญสถำปัตย์ 3/2
42 6043042 นศพ. ธัญชนก เอื้อจิรกำล 2/3
43 6043043 นศพ. ธันยพร บุญสวัสดิ์ 3/3
44 6043044 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล 4/4
45 6043045 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท 3/3
46 6043046 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร 3/4
47 6043047 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชัย 8/4
48 6043048 นพท. นิวบุตร รสเข้ม 1/4
49 6043049 นศพ. นิศำรัตน์ ศุภรัตนชำติพันธ์ 4/3
50 6043050 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี 7/2
51 6043051 นศพ. บุญญิสำ สุทธิวรชัย 2/1
52 6043052 นศพ. เบญญำ วงศ์สว่ำงรัศมี 6/2
53 6043053 นศพ. ปฐวี ทองดอนเกื้อง 3/1
54 6043054 นศพ. ปำลิดำ วรสิทธิโชคชัย 1/2
55 6043055 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์ 6/4
56 6043056 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆำสกุล 7/2
57 6043057 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล 7/3
58 6043058 นศพ. เปี่ยมธรรม มำลำกุล ณ อยุธยำ 6/3
59 6043059 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 2/2
60 6043060 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 2/2
61 6043061 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 4/2
62 6043062 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 4/2
63 6043063 นศพ. พิมพญำ พรหมขุนทอง 2/2
64 6043064 นศพ. พิรญำณ์ อินทรก ำแหง 7/3
65 6043065 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 2/3
66 6043066 นศพ. พิลำสินี บ ำรุงศิริ 2/1
67 6043067 นศพ. พีรพฒัน์ ลำภวำรี 8/1
68 6043068 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 3/2
69 6043069 นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 5/1
70 6043070 นศพ. ภำคย์ ลิขิตกุลธนพร 5/3
71 6043071 นศพ. ภีม สกลวิภำส 6/3
72 6043072 นศพ. ภูมิ ธ ำรงค์เทพพิทักษ์ 3/4
73 6043073 นศพ. รมณ โชชัย 7/4
74 6043074 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ 3/4
75 6043075 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 6/1
76 6043076 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ 7/4
77 6043077 นพท. วสุ วชิระนภศูล 5/2
78 6043078 นศพ. วิศวภำคย์ มหำผล 2/4
79 6043079 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7/1
80 6043080 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ 4/4
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ล าดับ หมายเลขประจ าตัว ยศ-ชื่อ-สกุล กลุ่ม หมายเหตุ
81 6043081 นศพ. ศลชัย แทนรินทร์ 1/2
82 6043082 นศพ. ศิดำพร วิทยจรรยำพงศ์ 3/2
83 6043083 นศพ. ศิรดำ ลำภจิตร 7/3
84 6043084 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 5/1
85 6043085 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 6/1
86 6043086 นพท. ศุภกำนต์ ขุนทรง 5/3
87 6043087 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 2/4
88 6043088 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ 1/4
89 6043089 นศพ. ศุภิสรำ สิริสัณฐิติกุล 7/1
90 6043090 นศพ. สริตำ วิไลรัตนำภรณ์ 7/2
91 6043091 นศพ. สหรัฐ เหลี่ยมเพ็ง 5/3
92 6043092 นศพ. สำครินทร์ กำญจนะ 4/1
93 6043093 นพท. สำริน ธรรมมุลตรี 8/3
94 6043094 นพท. สุพัฒนศักดิ์ บุตรสุวรรณ 8/3
95 6043095 นศพ. สุภชัย ชดช้อย 8/2
96 6043096 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์ 1/3
97 6043097 นศพ. อเนชำ สมจิตรชอบ 6/3
98 6043098 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนำรักษ์ 7/1
99 6043099 นพท. อัครวิชช์ เที่ยงธรรม 5/1 ตำรำงเรียนพิเศษ
100 6043100 นศพ. อำศยำ ประภำโส 3/3
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กลุ่มตารางพิเศษ ปี 6/2565 อยู่สลับกลุ่มตามรายวิชาและห้วงเวลาท่ีเหมาะสม จ านวน 3 นาย 
ล าดับ รหัส ชื่อ – สกุล กลุ่ม ห้วงเวลา / รายวิชา

1 5841071 นศพ. รชำนนท์ พิบูลนิยม 1 2 – 29 พ.ค. 65 รำยวิชำปฏิบัติศัลยศำสตร์ 
ภศศ.กศ.วพม.

6/3 30 พ.ค. – 26 มิ.ย. 65 รำยวิชำประสบกำรณ์คลินิกทำง
ศัลยศำสตร์ (รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ)์

2 5942072 นศพ. รตินันท์  ชิดดี 2 2 – 29 พ.ค. 65 รำยวิชำปฏิบัติอำยุรศำสตร์  
ภอย.กศ.วพม.

30 พ.ค. – 12 มิ.ย. 65 วิชำเลือก (รำยวิชำรังสีวินิจฉัย) 
ภรส.กศ.วพม.

3 6043099 นพท. อัครวิชช์ เที่ยงธรรม 2 2 – 29 พ.ค. 65 รำยวิชำปฏิบัติอำยุรศำสตร์  
ภอย.กศ.วพม.

7 30 พ.ค. – 26 มิ.ย. 65 รำยวิชำปฏิบัติสูติศำสตร์และนรีเวช
วิทยำ ภสน.กศ.วพม.

27 มิ.ย. – 24 ก.ค. 65 รพ.ชุมชน (รพ.สนำมชัยเขต) 
ภทช.กศ.วพม.

2 25 ก.ค. – 21 ส.ค. 65 รำยวิชำปฏิบัติกุมำรเวชศำสตร์ 
ภกม.กศ.วพม.

2 22 ส.ค. – 11 ก.ย. 65 รำยวิชำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 
ภวฉ.กศ.วพม.

6/3-4 31 ต.ค. – 13 พ.ย. 65 รำยวิชำปฏิบัติศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภศธ.กศ.วพม.

28 พ.ย. – 18 ธ.ค. 65 เวชปฏิบัติกำรยุทธ ภทช.กศ.วพม.
19 ธ.ค. – 7 เม.ย. 66 รพ.สมทบ 5 รำยวิชำ (รพ.มหำรำช

นครรำชสีมำ)



รายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอน กับ รพ.สมทบ ชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565

ล าดับที่ ภาควิชา อาจารย์
หมายเลข
โทรศัพท์

เจ้าหน้าที่
หมายเลข
โทรศัพท์

1 ภอย.กศ.วพม. พ.อ. ณัฐพล  สถำวโรดม 080 440 6837 น.ส. อัชชยำ ค ำลุน 092 962 7792
2 ภศศ.กศ.วพม. พ.อ. ดนัย  มีแก้วกุญชร 081 850 3407 น.ส. อกนิษฐ์ บินอำวัง 094 853 8301

น.ส. จุฑำมำศ
พึ่งเทพำ

089 673 0798

3 ภศธ.กศ.วพม. พ.ต. รุ่งรัตน์  จิตตกำร 081 854 7120 - -
4 ภสน.กศ.วพม. 1. ร.อ.หญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ 089 783 4463 - -

2. นพ. กษิติ  เท่ียงธรรม 083 838 4728

5 ภกม.กศ.วพม. พ.ต.หญิง ถิรำภำ  นิเวศวิวฒัน์ 086 544 2478 น.ส. อนงค์ วงษ์วำฬ 089 095 1599
๖ ภทช.กศ.วพม. พ.อ. ผศ. วิศิษฐ์ แก้วพุด 085 813 3876 - -
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ชื่อ รพ.
รายชื่อผู้ประสานงาน รพ.

และเบอร์ติดต่อ
รายชื่ออาจารย์ที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุณทิพย์ฯ 086 902 1123
โรงพยาบาลเจริญกรงุประชารักษ์ คุณธิติมำ  ดียิ่ง 02 289 7497
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คุณดวงเนตร 084 435 2160 สูติฯ น.อ. ปรัชญำฯ

กุมำรฯ น.อ.หญิง ภรณีฯ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ส.อ.ส ำรำญฯ 38105 อำยุรฯ พ.อ. นำวีฯ
โรงพยาบาลสกลนคร คุณพัชรินทร์ฯ 089 618 5666 นพ.ศิรยุสม์ฯ
โรงพยาบาลชลบุรี นพ. พงศธรฯ 083 823 3421 อำยุรฯ

พญ. จิตติมำฯ 081 863 1078 ศัลยฯ
อ. กันตนพฯ 065 492 8241 ออร์โธฯ

โรงพยาบาลท่าวุ้ง

ประสำน ภทช.วพม. 93609
โรงพยาบาลท่าหลวง
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
โรงพยาบาลบางคล้า
โรงพยาบาลสนามชัยเขต

รายช่ือผู้ประสานงานของ รพ.สมทบ



กลุ่มงาน รายช่ือเจ้าหน้าที่ (นักวิชาการศึกษา) เบอร์ติดต่อ
สูติ-นรีเวชกรรม คุณปัทมำ หยั่งบุญ 083-934-4522

ศัลยกรรม คุณนิภำพร ดอกทุเรียน 087-245-3549
กุมารเวชกรรม คุณชญำดำ ประภูชะเน 061-923-5923

ออร์โธปิดิกส์ คุณวันวิสำ สำริบุตร 062-342-3549
อายุรกรรม  คุณจงจินตน์  เกียรติสกุลไช 063-198-5561

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานด้านการศึกษาประจ ากลุ่มงานต่างๆ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ที่อยู่ 49 ถนนช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
หน่วยงานที่ติดต่อ  ศูนยแ์พทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก ชั้น 2 อำคำรศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อ 044-235223 (เวลาราชการ) 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านการศึกษา
คุณปิยวรรณ ภิญโญทรัพย์  (คุณอำร์ต)  โทรศัพท์  089-945-5051   E-mail: 

piyawan.korat@cpird.in.th
อาจารย์ที่ติดต่อด้านการศึกษา

นำยแพทย์ณัฐกุล แย้มประเสริฐ โทรศัพท์ 089-425-7815

กลุ่มงาน รายช่ืออาจารย์แพทย์ เบอร์ติดต่อ
สูต-ินรีเวชกรรม นพ.ฉัตรชัย จันทร์ทวีทิพย์ 081-789-6554
ศัลยกรรม นพ.ณัฐพงศ์ แซ่โง้ว 087-454-5396
กุมารเวชกรรม พญ.ลีลำ สีมำขจร 

พญ.จิตรวี ดิษรัฐกิจ 
081-718-0211
089-181-4813

ออร์โธปิดิกส์ นพ.คงธัช ชูวงศ์โกมล  084-088-9323
อายุรกรรม  พญ.ขวัญฤทัย ศรีพวำทกุล 

นพ.ปิติ  นิยมศิริวนิช 
089-204-4633
092-546-1331

อาจารย์แพทย์ผู้ดูแลนักศึกษา
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ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
รายวิชาปฏิบัติอายุรศาสตร์ วพมอย 602

22

wk ห้วงเวลา ล าดับ รอบท่ี /กลุ่ม หมายเหตุ

1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 1 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 8 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล

2 9 พ.ค.65 - 15 พ.ค.65 2 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย 9 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ

3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 3 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 10 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์

4 23 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 4 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 11 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ

5 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 12 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน

6 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 13 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล

7 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 14 นศพ. รตินันท์ ชิดดี

15 นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 1 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 7 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์

10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 2 นศพ. เชษฐพล กันกา 8 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์

11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 3 นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 9 นศพ. ทุน วิตยากร

12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 4 นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชัย 10 นพท. นิวบุตร รสเข้ม

5 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 11 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล

6 นศพ. ศลชัย แทนรินทร์ 12 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ

17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 1 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 7 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค

18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 2 นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 8 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ

19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 3 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 9 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์

20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 4 นพท. จักริน สอาดเทียม 10 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล

5 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 11 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ

6 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 12 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ

21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 1 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 7 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา

22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 2 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8 นพท. สาริน ธรรมมุลตรี

23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 3 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 9 นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ

24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 4 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 10 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง

5 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 11 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช

6 นศพ. สุภชัย ชดช้อย 12 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชัย

25 17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 1 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล

26 24 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 2 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 8 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล

27 31 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 3 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 9 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง

28 7 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 4 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี 10 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร

5 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 11 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง

6 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 12 นศพ. รมณ โชชัย

13 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ

29 14 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65

30 21 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65

31 28 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65

32 5 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65

33 12 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65

รายช่ือ นพท./นศพ.วพม.

รอบท่ี 2 กลุ่ม 1

จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk 

สัปดาห์วันสถาปนา รพ.รร.6  1 wk

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์)  3 wk 

รอบท่ี 5 กลุ่ม 7

เว้น 4 wk

เว้น 4 wk

รอบท่ี 1 กลุ่ม 2 

รอบท่ี 3 กลุ่ม 4

รอบท่ี 4 กลุ่ม 8



ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาปฏิบัติอายุรศาสตร์ วพมอย 602 (ต่อ)

23

wk ห้วงเวลา ล าดับ รอบท่ี /กลุ่ม หมายเหตุ

34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 7 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ

35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 2 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 8 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท

36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 3 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 9 นศพ. อาศยา ประภาโส

37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 4 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 10 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์

5 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 11 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ

6 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 12 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร

42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 1 นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 7 นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา

43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 2 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 8 นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ

44 27 ก.พ. 66 - 5 ม.ีค. 66 3 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 9 นศพ. ภีม สกลวิภาส

45 6 ม.ีค. 66 - 12 ม.ีค. 66 4 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 10 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร

5 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 11 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์

6 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 12 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์

46 13 ม.ีค. 66 - 19 ม.ีค. 66 1 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 7 นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง

47 20 ม.ีค. 66 - 26 ม.ีค. 66 2 นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 8 นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร

48 27 ม.ีค. 66 - 2 เม.ย. 66 3 นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 9 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว

49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 4 นพท. วสุ วชิระนภศูล 10 นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา

5 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 11 นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช

6 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง

รอบท่ี 6 กลุ่ม 3

รายช่ือ นพท./นศพ.วพม.

เว้น 4 wk

รอบท่ี 7 กลุ่ม 6

รอบท่ี 8 กลุ่ม 5



ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
รายวิชาปฏิบัติศัลยศาสตร์ วพมศศ 602

24

wk ห้วงเวลา ล าดับ รอบท่ี /กลุ่ม หมายเหตุ

1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 1 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 7 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์

2 9 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 2 นศพ. เชษฐพล กันกา 8 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์

3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 3 นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 9 นศพ. ทุน วิตยากร

4 23 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 4 นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชัย 10 นพท. นิวบุตร รสเข้ม

5 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 11 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล

6 นศพ. ศลชัย แทนรินทร์ 12 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ

13 นศพ. รชานนท์ พิบูลนิยม

5 30 พ.ค. 65 - 5 ม.ิย. 65 1 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 7 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร

6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 2 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย 8 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล

7 13 มิ.ย. 65 - 19 ม.ิย. 65 3 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 9 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ

8 20 มิ.ย. 65 - 26 ม.ิย. 65 4 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 10 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์

5 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 11 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ

6 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 12 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน

13 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล

21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 1 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล

22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 2 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 8 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล

23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 3 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 9 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง

24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 4 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี 10 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร

5 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 11 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง

6 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 12 นศพ. รมณ โชชัย

13 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ

25 17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 1 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 7 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา

26 24 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 2 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8 นพท. สาริน ธรรมมุลตรี

27 31 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 3 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 9 นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ

28 7 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 4 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 10 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง

5 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 11 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช

6 นศพ. สุภชัย ชดช้อย 12 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชัย

29 14 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65

30 21 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65

31 28 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65

32 5 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65

33 12 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65

รายช่ือ นพท./นศพ.วพม.

รอบท่ี 3 กลุ่ม 7

รอบท่ี 2 กลุ่ม 2

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์)  3 wk 

จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk 

สัปดาห์วันสถาปนา รพ.รร.6  1 wk

เว้น  12 wk

รอบท่ี 4 กลุ่ม 8

รอบท่ี 1 กลุ่ม 1 



ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
รายวิชาปฏิบัติศัลยศาสตร์ วพมศศ 602 (ต่อ)

25

wk ห้วงเวลา ล าดับ รอบท่ี /กลุ่ม หมายเหตุ

34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 7 นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา

35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 2 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 8 นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ

36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 3 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 9 นศพ. ภีม สกลวิภาส

37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 4 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 10 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร

5 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 11 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์

6 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 12 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์

38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 1 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 7 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค

39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 2 นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 8 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ

40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 3 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 9 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์

41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 4 นพท. จักริน สอาดเทียม 10 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล

5 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 11 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ

6 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 12 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ

42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 1 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 7 นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง

43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 2 นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 8 นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร

44 27 ก.พ. 66 - 5 ม.ีค. 66 3 นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 9 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว

45 6 ม.ีค. 66 - 12 ม.ีค. 66 4 นพท. วสุ วชิระนภศูล 10 นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา

5 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 11 นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช

6 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง

46 13 ม.ีค. 66 - 19 ม.ีค. 66 1 นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 7 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ

47 20 ม.ีค. 66 - 26 ม.ีค. 66 2 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 8 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท

48 27 ม.ีค. 66 - 2 เม.ย. 66 3 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 9 นศพ. อาศยา ประภาโส

49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 4 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 10 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์

5 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 11 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ

6 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 12 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร

รอบท่ี 5 กลุ่ม 6

รอบท่ี 7 กลุ่ม 5

รายช่ือ นพท./นศพ.วพม.

รอบท่ี 8 กลุ่ม 3

รอบท่ี 6 กลุ่ม 4



ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6/2565
รายวิชาออร์โธปิดิกส์ วพมศธ 602/วิชาเลือกเสรี 

26

wk Rotate/กลุ่ม

ออร์โธ 2 wk วิชาเลือก 2 wk

1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 1 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 2 พ.ค.65 - 8 พ.ค.65 1 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง

2 9 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 2 นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 9 พ.ค.65 - 15 พ.ค.65 2 นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง รอบท่ี 1

วิชาเลือก 2 wk 3 นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ ออร์โธ 2 wk 3 นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร

3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 4 นพท. วสุ วชริะนภศูล 16 พ.ค 65 - 22 พ.ค.65 4 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว

4 23 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 5 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 23 พ.ค.65 - 29 พ.ค.65 5 นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา

6 นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช

wk Rotate/กลุ่ม

ออร์โธ 2 wk วิชาเลือก 2 wk

5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์

6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 2 นศพ. เชษฐพล กันกา 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 2 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์ รอบท่ี 2

วิชาเลือก 2 wk 3 นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล ออร์โธ 2 wk 3 นศพ. ทุน วิตยากร

7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 4 นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชยั 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 4 นพท. นิวบุตร รสเข้ม

8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 5 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 5 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล

6 นศพ. ศลชยั แทนรินทร์ 6 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ

wk Rotate/กลุ่ม

ออร์โธ 2 wk วิชาเลือก 2 wk

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 1 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 1 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล

14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 2 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 2 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล รอบท่ี 3

วิชาเลือก 2 wk 3 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ ออร์โธ 2 wk 3 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง

15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 4 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชศูรี 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 4 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร

16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 5 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 5 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง

6 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 6 นศพ. รมณ โชชยั

7 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ

wk Rotate/กลุ่ม

ออร์โธ 2 wk วิชาเลือก 2 wk

17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 1 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 1 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา

18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 2 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 2 นพท. สาริน ธรรมมุลตรี รอบท่ี 4

วิชาเลือก 2 wk 3 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี ออร์โธ 2 wk 3 นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ

19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 4 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 4 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง

20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 5 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 5 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช

6 นศพ. สุภชยั ชดชอ้ย 6 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชยั

กลุ่ม 1  กลุ่ม 2 

กลุ่มท่ี 8

กลุ่มท่ี 1

กลุ่ม 1  กลุ่ม 2 

กลุ่ม 1/1-2 กลุ่ม 1/3-4 

กลุ่ม 1  กลุ่ม 2 

กลุ่ม 7/1-2 กลุ่ม 7/3-4 

กลุ่มท่ี 7

เว้น 4 wk

กลุ่มท่ี 5

กลุ่ม 1  กลุ่ม 2 

กลุ่ม 5/3-4 กลุ่ม 5/1-2

กลุ่ม 8/1-2 กลุ่ม 8/3-4 



ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6/2565
รายวิชาออร์โธปิดิกส์ วพมศธ 602/วิชาเลือกเสรี 

27

wk Rotate/กลุ่ม

ออร์โธ 2 wk วิชาเลือก 2 wk

21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 1 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 1 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร

22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 2 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชยั 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 2 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล รอบท่ี 5

วิชาเลือก 2 wk 3 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ ออร์โธ 2 wk 3 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ

23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 4 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 4 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์

24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 5 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 5 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ

6 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 6 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน

7 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล

wk Rotate/กลุ่ม

ออร์โธ 2 wk วิชาเลือก 2 wk

25 17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 1 นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 1 นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา

26 24 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 2 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 24 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 2 นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ รอบท่ี 6

วิชาเลือก 2 wk 3 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี ออร์โธ 2 wk 3 นศพ. ภีม สกลวิภาส

27 31 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 4 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 31 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 4 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร

28 7 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 5 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 7 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 5 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์

6 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 6 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์

7 นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม*

*เรียนเฉพาะออร์โธ 31 ต.ค.-13 พ.ย. 65

29 14 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65

30 21 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65

31 28 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65

32 5 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65

33 12 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65

wk Rotate/กลุ่ม

ออร์โธ 2 wk วิชาเลือก 2 wk
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 1 นศพ. กนกทิพย์ อัครชยัยันต์ 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 1 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ

39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 2 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 2 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท รอบท่ี 7

วิชาเลือก 2 wk 3 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง ออร์โธ 2 wk 3 นศพ. อาศยา ประภาโส

40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 4 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 4 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์

41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 5 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 5 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ

6 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 6 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร
wk Rotate/กลุ่ม

ออร์โธ 2 wk วิชาเลือก 2 wk

42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 1 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 1 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค

43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 2 นพท. ธนพล พ่อค้าชา้ง 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 2 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ รอบท่ี 8

วิชาเลือก 2 wk 3 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ ออร์โธ 2 wk 3 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์

44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 4 นพท. จักริน สอาดเทียม 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 4 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล

45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 5 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 5 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ

6 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 6 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ

กลุ่ม 4/1-2 กลุ่ม 4/3-4 

กลุ่ม 1  กลุ่ม 2 

กลุ่ม 1  กลุ่ม 2 

สัปดาห์วันสถาปนา รพ.รร.6  1 wk

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์)  3 wk 

กลุ่ม 1  กลุ่ม 2 

กลุ่ม 3/1-2 กลุ่ม 3/3-4 

กลุ่ม 2/1-2 กลุ่ม 2/3-4 

กลุ่ม 6/1-2 กลุ่ม 6/3-4 

กลุ่มท่ี 4

กลุ่มท่ี 2

กลุ่มท่ี 6

กลุ่มท่ี 3

จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk 

กลุ่ม 1  กลุ่ม 2 



ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
รายวิชา ปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ วพมกม 601

28

wk ห้วงเวลา ล าดับ รอบท่ี /กลุ่ม หมายเหตุ

1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 1 นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 7 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ
2 9 พ.ค.65 - 15 พ.ค.65 2 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 8 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท
3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 3 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 9 นศพ. อาศยา ประภาโส
4 23 พ.ค. 65 - 29 พ.ค.65 4 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 10 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์

5 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 11 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ
6 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 12 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร

5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 7 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา
6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 2 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8 นพท. สาริน ธรรมมุลตรี
7 13 มิ.ย. 65 - 19 ม.ิย. 65 3 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 9 นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ
8 20 มิ.ย. 65 - 26 ม.ิย. 65 4 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 10 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง

5 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 11 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช
6 นศพ. สุภชัย ชดช้อย 12 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชัย

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 1 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล
10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 2 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 8 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล
11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 3 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 9 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 4 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี 10 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร

5 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 11 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง
6 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 12 นศพ. รมณ โชชัย

13 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ
13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 1 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 8 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 2 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย 9 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 3 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 10 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 4 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 11 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ

5 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 12 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน
6 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 13 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล
7 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 14 นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม

21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 1 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 7 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค
22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 2 นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 8 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ
23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 3 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 9 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์
24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 4 นพท. จักริน สอาดเทียม 10 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล

5 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 11 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ
6 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 12 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ

25 17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 1 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 7 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์
26 24 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 2 นศพ. เชษฐพล กันกา 8 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์
27 31 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 3 นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 9 นศพ. ทุน วิตยากร
28 7 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 4 นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชัย 10 นพท. นิวบุตร รสเข้ม

5 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 11 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล
6 นศพ. ศลชัย แทนรินทร์ 12 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ

29 14 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
30 21 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
31 28 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65
32 5 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
33 12 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 7 นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 2 นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 8 นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 3 นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 9 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 4 นพท. วสุ วชิระนภศูล 10 นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา

5 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 11 นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช
6 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง

46 13 มี.ค. 66 - 19 ม.ีค. 66 1 นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 7 นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา
47 20 มี.ค. 66 - 26 ม.ีค. 66 2 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 8 นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 3 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 9 นศพ. ภีม สกลวิภาส
49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 4 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 10 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร

5 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 11 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์
6 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 12 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์

รอบท่ี 6 กลุ่ม 1

จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk 

รอบท่ี 3 กลุ่ม 7

สัปดาห์วันสถาปนา รพ.รร.6  1 wk

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์)  3 wk 

รอบท่ี 8 กลุ่ม 6

เว้น 4 wk

เว้น 8 wk

รอบท่ี 5 กลุ่ม 4

รอบท่ี 7 กลุ่ม 5

รายช่ือ นพท./นศพ.วพม.

รอบท่ี 2 กลุ่ม 8

รอบท่ี 1 กลุ่ม 3 

รอบท่ี 4 กลุ่ม 2



ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
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29

wk ห้วงเวลา ล าดับ รอบท่ี /กลุ่ม หมายเหตุ
1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 1 นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 7 นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา
2 9 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 2 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 8 นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ
3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 3 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 9 นศพ. ภีม สกลวิภาส
4 23 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 4 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 10 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร

5 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 11 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์
6 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 12 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์

5 30 พ.ค. 65 - 5 ม.ิย. 65 1 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 8 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล
6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 2 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 9 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง
7 13 มิ.ย. 65 - 19 ม.ิย. 65 3 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 10 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร
8 20 มิ.ย. 65 - 26 ม.ิย. 65 4 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี 11 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง

5 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 12 นศพ. รมณ โชชัย
6 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 13 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ
7 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 14 นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 1 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 7 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 2 นพท. เจษฎ ธินันท์ 8 นพท. สาริน ธรรมมุลตรี
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 3 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 9 นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 4 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 10 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง

5 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 11 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช
6 นศพ. สุภชัย ชดช้อย 12 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชัย

17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 1 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 7 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 2 นศพ. เชษฐพล กันกา 8 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 3 นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 9 นศพ. ทุน วิตยากร
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 4 นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชัย 10 นพท. นิวบุตร รสเข้ม

5 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 11 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล
6 นศพ. ศลชัย แทนรินทร์ 12 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ

21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 1 นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 7 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ
22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 2 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 8 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท
23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 3 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 9 นศพ. อาศยา ประภาโส
24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 4 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 10 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์

5 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 11 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ
6 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 12 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร

25 17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 1 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 7 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร
26 24 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 2 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย 8 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล
27 31 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 3 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 9 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ
28 7 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 4 นศพ. พลอยณ กรีวิโรจน์ 10 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์

5 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 11 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ
6 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 12 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน

13 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล
29 14 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
30 21 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
31 28 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65
32 5 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
33 12 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 1 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 7 นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 2 นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 8 นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 3 นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 9 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 4 นพท. วสุ วชิระนภศูล 10 นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา

5 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 11 นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช
6 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง

46 13 มี.ค. 66 - 19 ม.ีค. 66 1 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 7 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค
47 20 มี.ค. 66 - 26 ม.ีค. 66 2 นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 8 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 3 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 9 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์
49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 4 นพท. จักริน สอาดเทียม 10 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล

5 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 11 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ
6 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 12 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ

รอบท่ี 1 กลุ่ม 6 

รอบท่ี 3 กลุ่ม 8

รอบท่ี 5 กลุ่ม 3

รายช่ือ นพท./นศพ.วพม.

รอบท่ี 4 กลุ่ม 1

รอบท่ี 2 กลุ่ม 7

เว้น 4 wk

จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk 
สัปดาห์วันสถาปนา รพ.รร.6  1 wk

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์)  3 wk 

รอบท่ี 6 กลุ่ม 2

รอบท่ี 7 กลุ่ม 5

รอบท่ี 8 กลุ่ม 4

เว้น 4 wk



ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
รายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 วพมอย 603

30

wk ห้วงเวลา ล าดับ รอบท่ี /กลุ่ม หมายเหตุ
1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 1 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล
2 9 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 2 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 8 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล
3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 3 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 9 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง

4 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี 10 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร
5 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 11 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง
6 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 12 นศพ. รมณ โชชัย

13 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ
5 30 พ.ค. 65 - 5 ม.ิย. 65 1 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 7 นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง
6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 2 นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 8 นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร
7 13 มิ.ย. 65 - 19 ม.ิย. 65 3 นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 9 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว

4 นพท. วสุ วชิระนภศูล 10 นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา
5 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 11 นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช
6 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 1 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 7 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา
10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 2 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8 นพท. สาริน ธรรมมุลตรี
11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 3 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 9 นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ

4 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 10 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง
5 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 11 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช
6 นศพ. สุภชัย ชดช้อย 12 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชัย

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 1 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 7 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 2 นศพ. เชษฐพล กันกา 8 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 3 นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 9 นศพ. ทุน วิตยากร

4 นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชัย 10 นพท. นิวบุตร รสเข้ม
5 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 11 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล
6 นศพ. ศลชัย แทนรินทร์ 12 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ

17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 1 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 8 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 2 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย 9 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 3 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 10 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์

4 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 11 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ
5 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 12 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน
6 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 13 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล
7 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 14 นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม

21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 1 นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 7 นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา
22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 2 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 8 นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ
23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 3 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 9 นศพ. ภีม สกลวิภาส

4 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 10 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร
5 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 11 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์
6 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 12 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์

25 17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 1 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 7 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค
26 24 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 2 นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 8 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ
27 31 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 3 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 9 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์

4 นพท. จักริน สอาดเทียม 10 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล
5 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 11 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ
6 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 12 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ

29 14 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
30 21 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
31 28 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65
32 5 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
33 12 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 1 นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 7 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 2 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 8 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท
44 27 ก.พ. 66 - 5 ม.ีค. 66 3 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 9 นศพ. อาศยา ประภาโส

4 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 10 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์
5 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 11 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ
6 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 12 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร

รอบท่ี 1 กลุ่ม 7

จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม. 1 wk 
สัปดาห์วันสถาปนา รพ.รร.6  1 wk

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์)  3 wk 

รอบท่ี 8 กลุ่ม 3

รายช่ือ นพท./นศพ.วพม.

รอบท่ี 3 กลุ่ม 8

รอบท่ี 7 กลุ่ม 4

รอบท่ี 2 กลุ่ม 5

รอบท่ี 6 กลุ่ม 6

รอบท่ี 4 กลุ่ม 1

รอบท่ี 5 กลุ่ม 2
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 หญิง นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 3/1

6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 1 นศพ. กนกทิพย์ อัครชยัยันต์ 2 หญิง นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 3/1

7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 2 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 3 หญิง นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 3/1

8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 3 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 4 ชาย นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 3/2

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 5 ชาย นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 3/2

10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 1 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ 6 หญิง นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 3/2

11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 2 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท 7 หญิง นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ 3/3

12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 3 นศพ. อาศยา ประภาโส 8 หญิง นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท 3/3

13 9 หญิง นศพ. อาศยา ประภาโส 3/3

14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 10 ชาย นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์ 3/4

15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 1 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 11 หญิง นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ 3/4

16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 2 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 12 หญิง นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร 3/4

17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 3 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์

17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 1 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 2 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 3 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 หญิง นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 2/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 2 หญิง นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย 2/1
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชยั 3 หญิง นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 2/1
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 3 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 4 หญิง นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 2/2

5 ชาย นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 2/2
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 6 หญิง นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 2/2
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 1 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 7 ชาย นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 2/3
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 2 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล 8 หญิง นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล 2/3
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 3 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ 9 หญิง นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ 2/3
42 10 ชาย นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ 2/4
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 11 ชาย นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 2/4
44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 1 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 12 ชาย นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 2/4
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 2 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 13 ชาย นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล 2/4
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 3 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง

46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 1 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 2 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ
49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 3 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน

4 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล

กลุ่มท่ี 2/1 วันท่ี 19 ธ.ค. - 15 ม.ค. 66

ว/ด/ป/ รายช่ือ
กลุ่มท่ี 3/1 วันท่ี 30 พ.ค. - 26 มิ.ย. 65

กลุ่มท่ี 3/3 วันท่ี 27 มิ.ย. - 24 ก.ค. 65

เว้น 1 สป.

รายช่ือ นพท./นศพ.

รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 3/2 วันท่ี 1 ส.ค. - 28 ส.ค. 65

กลุ่มท่ี 3/4 วันท่ี 22 ส.ค. 18 ก.ย. 65
ช่วงเวลาวันท่ี 22 - 28 ส.ค. 65 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66

ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 2/3 วันท่ี 16 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 2/2 วันท่ี 20 ก.พ. - 19 มี.ค. 66

ช่วงเวลาวันท่ี 13 - 19 มี.ค. 66 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม
กลุ่ม 2/4 วันท่ี 13 มี.ค. - 7 เม.ย. 66
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 หญิง นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 3/1

6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 1 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ 2 หญิง นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 3/1

7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 2 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท 3 หญิง นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 3/1

8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 3 นศพ. อาศยา ประภาโส 4 ชาย นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 3/2

9 5 ชาย นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 3/2

10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 6 หญิง นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 3/2

11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 1 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 7 หญิง นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ 3/3

12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 2 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 8 หญิง นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท 3/3

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 3 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 9 หญิง นศพ. อาศยา ประภาโส 3/3

10 ชาย นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์ 3/4

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 11 หญิง นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ 3/4

14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 1 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์ 12 หญิง นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร 3/4

15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 2 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 3 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร
17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 1 นศพ. กนกทิพย์ อัครชยัยันต์
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 2 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 3 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 หญิง นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 2/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 2 หญิง นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย 2/1
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล 3 หญิง นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 2/1
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 3 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ 4 หญิง นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 2/2
38 5 ชาย นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 2/2
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 6 หญิง นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 2/2
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 1 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 7 ชาย นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 2/3
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 2 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 8 หญิง นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล 2/3
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 3 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 9 หญิง นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ 2/3
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 10 ชาย นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ 2/4
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 1 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ 11 ชาย นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 2/4
44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 2 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 12 ชาย นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 2/4
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 3 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 13 ชาย นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล 2/4

4 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 1 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา

48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 2 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชยั

49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 3 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ

กลุ่มท่ี 2/3 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66

ว/ด/ป/ รายช่ือ
กลุ่มท่ี 3/3 วันท่ี 30 พ.ค. - 26 มิ.ย. 65

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 3/2 วันท่ี 4 - 31 ก.ค. 65

รายช่ือ นพท./นศพ.

รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 3/4 วันท่ี 25 ก.ค. - 21 ส.ค. 65

กลุ่มท่ี 3/1 วันท่ี 22 ส.ค. - 18 ก.ย. 65
ช่วงเวลาวันท่ี 25 - 31 ก.ค. 65 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66

ว/ด/ป/ รายช่ือ

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 2/2 วันท่ี 23 ม.ค. -19 ก.พ. 66

กลุ่มท่ี 2/4 วันท่ี 13 ก.พ. - 12 มี.ค. 66

ช่วงเวลาวันท่ี 13 - 19 ก.พ. 66 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม
กลุ่ม 2/1 วันท่ี 13 มี.ค. - 7 เม.ย. 66
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 1 หญิง นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 3/1

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 1 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 2 หญิง นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 3/1

2 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 3 หญิง นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 3/1

3 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 4 ชาย นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 3/2

5 ชาย นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 3/2

6 หญิง นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 3/2

11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 7 หญิง นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ 3/3

12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 1 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์ 8 หญิง นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท 3/3

2 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ 9 หญิง นศพ. อาศยา ประภาโส 3/3

3 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร 10 ชาย นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์ 3/4

11 หญิง นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ 3/4

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 12 หญิง นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร 3/4

14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 1 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ
2 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท
3 นศพ. อาศยา ประภาโส

15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 1 นศพ. กนกทิพย์ อัครชยัยันต์

2 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์
3 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 1 หญิง นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 2/1
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 1 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 2 หญิง นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย 2/1

2 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 3 หญิง นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 2/1
3 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 4 หญิง นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 2/2

5 ชาย นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 2/2
6 หญิง นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 2/2

40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 7 ชาย นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 2/3
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 1 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ 8 หญิง นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล 2/3

2 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 9 หญิง นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ 2/3
3 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 10 ชาย นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ 2/4
4 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล 11 ชาย นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 2/4

42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 12 ชาย นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 2/4
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 1 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 13 ชาย นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล 2/4

2 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล
3 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ

44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 1 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา

2 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชยั
3 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ

กลุ่มท่ี 2/2 วันท่ี 9 - 22 ม.ค. 66

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 2/4 วันท่ี 30 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

กลุ่มท่ี 2/3 วันท่ี 13 - 26 ก.พ. 66

กลุ่ม 2/1 วันท่ี 27 ก.พ. - 12 มี.ค. 66

กลุ่มท่ี 3/4 วันท่ี 13 - 26 มิ.ย. 65

กลุ่มท่ี 3/3 วันท่ี 27 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65

กลุ่มท่ี 3/1 วันท่ี 11 ก.ค. - 24 ก.ค. 65

รอบท่ี 2 วันท่ี 9 ม.ค. - 12 มี.ค. 66
ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

เว้น 1 สป.

ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.
กลุ่มท่ี 3/2 วันท่ี 20 มิ.ย. - 3  ก.ค. 65
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 หญิง นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 3/1

6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 1 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์ 2 หญิง นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 3/1

7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 2 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ 3 หญิง นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 3/1

3 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร 4 ชาย นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 3/2

5 ชาย นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 3/2

8 6 หญิง นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 3/2

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 7 หญิง นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ 3/3

10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 1 นศพ. กนกทิพย์ อัครชยัยันต์ 8 หญิง นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท 3/3

11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 2 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 9 หญิง นศพ. อาศยา ประภาโส 3/3

3 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 10 ชาย นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์ 3/4

12 11 หญิง นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ 3/4

13 12 หญิง นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร 3/4

14
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 1 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ
17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 2 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท

3 นศพ. อาศยา ประภาโส
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 1 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 2 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ

3 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 หญิง นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 2/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ 2 หญิง นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย 2/1
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 3 หญิง นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 2/1

3 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 4 หญิง นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 2/2
4 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล 5 ชาย นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 2/2

37 6 หญิง นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 2/2
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 7 ชาย นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 2/3
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 1 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 8 หญิง นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล 2/3
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 2 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชยั 9 หญิง นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ 2/3

3 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 10 ชาย นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ 2/4
41 11 ชาย นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 2/4
42 12 ชาย นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 2/4
43 13 ชาย นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล 2/4
44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 1 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 2 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล

3 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ
47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 1 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์
49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 2 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์

3 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง

เว้น 1 สป.

รอบท่ี 1 วันท่ี 30 พ.ค. - 18 ก.ย. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 3/4 วันท่ี 30 พ.ค. - 19 มิ.ย. 65

กลุ่ม 2/2 วันท่ี วันท่ี 20 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

กลุ่มท่ี 3/1 วันท่ี 27 มิ.ย. - 17 ก.ค. 65

เว้น 3 สป.

กลุ่มท่ี 3/3 วันท่ี 8 - 28 ส.ค. 65

กลุ่มท่ี 3/2 วันท่ี 29 ส.ค. - 18 ก.ย. 65

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66
ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 2/4 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 2/1 วันท่ี 16 ม.ค. - 5 ก.พ. 66

เว้น 3 สป.

กลุ่มท่ี 2/3 วันท่ี 27 ก.พ. - 19 มี.ค. 66
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 หญิง นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 3/1

6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 1 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 2 หญิง นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 3/1

7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 2 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 3 หญิง นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 3/1

3 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 4 ชาย นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 3/2

5 ชาย นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 3/2

8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 6 หญิง นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 3/2

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 1 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์ 7 หญิง นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ 3/3

10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 2 นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ 8 หญิง นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท 3/3

3 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร 9 หญิง นศพ. อาศยา ประภาโส 3/3

11 10 ชาย นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์ 3/4

12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 11 หญิง นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ 3/4

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 1 นศพ. กนกทิพย์ อัครชยัยันต์ 12 หญิง นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร 3/4

14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 2 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์
3 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง

15
16
17
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 1 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 2 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท

3 นศพ. อาศยา ประภาโส

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 หญิง นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 2/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 2 หญิง นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย 2/1
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 3 หญิง นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 2/1

3 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 4 หญิง นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 2/2
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 5 ชาย นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 2/2
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 1 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ 6 หญิง นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 2/2
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 2 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 7 ชาย นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 2/3

3 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 8 หญิง นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล 2/3
4 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล 9 หญิง นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ 2/3

40 10 ชาย นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ 2/4
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 11 ชาย นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 2/4
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 1 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 12 ชาย นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 2/4
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 2 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชยั 13 ชาย นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล 2/4

3 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ

47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 1 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร
49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 2 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล

3 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ

กลุ่มท่ี 2/4 วันท่ี 9 ม.ค. - 29 ม.ค. 66

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 2/1 วันท่ี 6 - 26 ก.พ. 66

เว้น 3 สป.

กลุ่ม 2/3 วันท่ี 20 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

กลุ่มท่ี 2/2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66

รอบท่ี 1 วันท่ี 30 พ.ค. - 18 ก.ย. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 3/2 วันท่ี 30 พ.ค. - 19 มิ.ย. 65

กลุ่มท่ี 3/4 วันท่ี 20 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65

เว้น 1 สป.

รายช่ือ นพท./นศพ.

รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 3/1 วันท่ี 18 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

เว้น 3 สป.

กลุ่มท่ี 3/3 วันท่ี 29 ส.ค. - 18 ก.ย. 65

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66
ว/ด/ป/ รายช่ือ
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 1 ชาย นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 4/1

2 9 พ.ค.65 - 15 พ.ค.65 1 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 2 ชาย นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 4/1

3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 2 นพท. ธนพล พ่อค้าชา้ง 3 ชาย นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 4/1

4 23 พ.ค.65 - 29 พ.ค.65 3 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 4 ชาย นพท. จักริน สอาดเทียม 4/2

5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 5 ชาย นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 4/2

6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 1 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค 6 หญิง นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 4/2

7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 2 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ 7 ชาย นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค 4/3

8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 3 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ 8 ชาย นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ 4/3

9 9 หญิง นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ 4/3

10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 10 ชาย นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล 4/4

11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 1 นพท. จักริน สอาดเทียม 11 ชาย นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ 4/4

12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 2 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 12 ชาย นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ 4/4

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 3 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 1 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 2 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 3 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 8/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 2 ชาย นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8/1
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 3 ชาย นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 8/1
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 3 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 4 ชาย นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 8/2

5 ชาย นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 8/2
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 6 ชาย นศพ. สุภชยั ชดชอ้ย 8/2
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 1 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา 7 ชาย นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม 8/2
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 2 นพท. สาริน ธรรมมุลตรี 8 ชาย นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา 8/3
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 3 นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ 9 ชาย นพท. สาริน ธรรมมุลตรี 8/3

10 ชาย นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ 8/3
42 11 หญิง นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 8/4
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 12 หญิง นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช 8/4
44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 1 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 13 ชาย นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชยั 8/4
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 2 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 3 นศพ. สุภชยั ชดชอ้ย

4 นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 1 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 2 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช

49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 3 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชยั

กลุ่มท่ี 8/3 วันท่ี 16 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 8/2 วันท่ี 20 ก.พ. - 19 มี.ค. 66

ช่วงเวลาวันท่ี 13 - 19 มี.ค. 66 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

กลุ่ม 8/4 วันท่ี 13 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

กลุ่มท่ี 8/1 วันท่ี 19 ธ.ค. - 15 ม.ค. 66

รอบท่ี 1 วันท่ี 2 พ.ค. - 21 ส.ค. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 4/1 วันท่ี 2 - 29 พ.ค. 65

กลุ่มท่ี 4/3 วันท่ี 30 พ.ค. - 26 มิ.ย. 65

เว้น 1 สป.

รายช่ือ นพท./นศพ.

รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 4/2 วันท่ี  4 - 31 ก.ค. 65

กลุ่มท่ี 4/4 วันท่ี 25 ก.ค. - 21 ส.ค. 65
ช่วงเวลาวันท่ี 25 - 31 ก.ค. 65 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66

ว/ด/ป/ รายช่ือ
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 1 ชาย นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 4/1

2 9 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 1 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค 2 ชาย นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 4/1

3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 2 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ 3 ชาย นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 4/1

4 23 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 3 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ 4 ชาย นพท. จักริน สอาดเทียม 4/2

5 5 ชาย นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 4/2

6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 6 หญิง นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 4/2

7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 1 นพท. จักริน สอาดเทียม 7 ชาย นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค 4/3

8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 2 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 8 ชาย นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ 4/3

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 3 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 9 หญิง นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ 4/3

10 ชาย นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล 4/4

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 11 ชาย นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ 4/4

10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 1 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล 12 ชาย นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ 4/4

11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 2 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 3 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ
13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 1 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 2 นพท. ธนพล พ่อค้าชา้ง
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 3 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 8/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา 2 ชาย นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8/1
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นพท. สาริน ธรรมมุลตรี 3 ชาย นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 8/1
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 3 นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ 4 ชาย นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 8/2

5 ชาย นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 8/2
38 6 ชาย นศพ. สุภชยั ชดชอ้ย 8/2
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 7 ชาย นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม 8/2
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 1 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 8 ชาย นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา 8/3
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 2 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 9 ชาย นพท. สาริน ธรรมมุลตรี 8/3
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 3 นศพ. สุภชยั ชดชอ้ย 10 ชาย นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ 8/3

4 นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม 11 หญิง นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 8/4
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 12 หญิง นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช 8/4
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 1 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 13 ชาย นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชยั 8/4
44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 2 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 3 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชยั
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66

47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 1 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์

48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 2 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์

49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 3 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 8/2 วันท่ี 23 ม.ค. -19 ก.พ. 66

กลุ่มท่ี 8/4 วันท่ี 13 ก.พ. - 12 มี.ค. 66

ช่วงเวลาวันท่ี 13 - 19 ก.พ. 66 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

กลุ่ม 8/1 วันท่ี 13 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

กลุ่มท่ี 8/3 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66

รอบท่ี 1 วันท่ี 2 พ.ค. - 21 ส.ค. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 4/3 วันท่ี 30 พ.ค. - 26 มิ.ย. 65

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 4/2 วันท่ี 4 - 31 ก.ค. 65

กลุ่มท่ี 4/4 วันท่ี 25 ก.ค. - 21 ส.ค. 65

กลุ่มท่ี 4/1 วันท่ี 22 ส.ค. - 18 ก.ย. 65
ช่วงเวลาวันท่ี 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66

ว/ด/ป/ รายช่ือ

รายช่ือ นพท./นศพ.

รายช่ือ นพท./นศพ.
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
4 23 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 1 ชาย นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 4/1

5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 นพท. จักริน สอาดเทียม 2 ชาย นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 4/1

2 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 3 ชาย นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 4/1

3 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 4 ชาย นพท. จักริน สอาดเทียม 4/2

5 ชาย นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 4/2

6 หญิง นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 4/2

7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 7 ชาย นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค 4/3

8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 1 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล 8 ชาย นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ 4/3

2 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ 9 หญิง นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ 4/3

3 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ 10 ชาย นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล 4/4

11 ชาย นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ 4/4

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 12 ชาย นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ 4/4

10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 1 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค
2 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ
3 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์

11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 1 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร

2 นพท. ธนพล พ่อค้าชา้ง
3 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 1 ชาย นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 8/1
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 1 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 2 ชาย นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8/1

2 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 3 ชาย นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 8/1
3 นศพ. สุภชยั ชดชอ้ย 4 ชาย นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 8/2
4 นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม 5 ชาย นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 8/2

6 ชาย นศพ. สุภชยั ชดชอ้ย 8/2
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 7 ชาย นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม 8/2
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 1 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 8 ชาย นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา 8/3

2 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช 9 ชาย นพท. สาริน ธรรมมุลตรี 8/3
3 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชยั 10 ชาย นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ 8/3

42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 11 หญิง นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 8/4
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 1 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา 12 หญิง นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช 8/4

2 นพท. สาริน ธรรมมุลตรี 13 ชาย นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชยั 8/4
3 นพท. สุพัฒนศักด์ิบุตรสุวรรณ

44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 1 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์

2 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์
3 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี

กลุ่มท่ี 4/4 วันท่ี 13 - 26 มิ.ย. 65

รอบท่ี 1 วันท่ี 23 พ.ค. - 24 ก.ค. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 4/2 วันท่ี 23 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65

เว้น 1 สป.

รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 8/4 วันท่ี 30 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

กลุ่มท่ี 8/3 วันท่ี 13 - 26 ก.พ. 66

กลุ่ม 8/1 วันท่ี 27 ก.พ. - 12 มี.ค. 66

กลุ่มท่ี 4/3 วันท่ี 27 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65

กลุ่มท่ี 4/1 วันท่ี 11 ก.ค. - 24 ก.ค. 65

รอบท่ี 2 วันท่ี 9 ม.ค. - 12 มี.ค. 66
ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 8/2 วันท่ี 9 - 22 ม.ค. 66

เว้น 1 สป.

รายช่ือ นพท./นศพ.



ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  รพ.มหาราชนครราชสีมา 
รายวิชาปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ วพมกม 601

39

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 1 ชาย นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 4/1

2 9 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 1 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล 2 ชาย นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 4/1

3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 2 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ 3 ชาย นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 4/1

3 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ 4 ชาย นพท. จักริน สอาดเทียม 4/2

5 ชาย นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 4/2

4 6 หญิง นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 4/2

5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 7 ชาย นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค 4/3

6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 1 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 8 ชาย นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ 4/3

7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 2 นพท. ธนพล พ่อค้าชา้ง 9 หญิง นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ 4/3

3 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 10 ชาย นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล 4/4

8 11 ชาย นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ 4/4

9 12 ชาย นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ 4/4

10
11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 1 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค
13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 2 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ

3 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 1 นพท. จักริน สอาดเทียม
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 2 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที

3 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 8/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 2 ชาย นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8/1
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช 3 ชาย นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 8/1

3 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชยั 4 ชาย นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 8/2
37 5 ชาย นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 8/2
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 6 ชาย นศพ. สุภชยั ชดชอ้ย 8/2
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 1 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 7 ชาย นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม 8/2
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 2 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8 ชาย นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา 8/3

3 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 9 ชาย นพท. สาริน ธรรมมุลตรี 8/3
41 10 ชาย นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ 8/3
42 11 หญิง นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 8/4
43 12 หญิง นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช 8/4
44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 13 ชาย นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชยั 8/4
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 1 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 2 นพท. สาริน ธรรมมุลตรี

3 นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ
47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 1 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล
49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 2 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา

3 นศพ. สุภชยั ชดชอ้ย
4 นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม

เว้น 1 สป.

รอบท่ี 1 วันท่ี 2 พ.ค. - 21 ส.ค. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 4/4 วันท่ี 2 - 22 พ.ค. 65

กลุ่ม 8/2 วันท่ี 20 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

กลุ่มท่ี 4/1 วันท่ี 30 พ.ค. - 19 มิ.ย. 65

เว้น 3 สป.

กลุ่มท่ี 4/3 วันท่ี 11 - 31 ก.ค. 65

กลุ่มท่ี 4/2 วันท่ี 1 - 21 ส.ค. 65

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66
ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 8/4 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 8/1 วันท่ี 16 ม.ค. - 5 ก.พ. 66

เว้น 3 สป.

กลุ่มท่ี 8/3 วันท่ี 27 ก.พ. - 19 มี.ค. 66
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 1 ชาย นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 4/1
2 9 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 1 นพท. จักริน สอาดเทียม 2 ชาย นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 4/1
3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 2 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 3 ชาย นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 4/1

3 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 4 ชาย นพท. จักริน สอาดเทียม 4/2
5 ชาย นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที 4/2

4 23 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 6 หญิง นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 4/2
5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล 7 ชาย นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค 4/3
6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 2 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ 8 ชาย นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ 4/3

3 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ 9 หญิง นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ 4/3
7 10 ชาย นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล 4/4
8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 11 ชาย นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ 4/4
9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 1 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 12 ชาย นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ 4/4
10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 2 นพท. ธนพล พ่อค้าชา้ง

3 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ
11
12
13
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 1 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 2 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ

3 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 8/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 2 ชาย นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8/1
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 3 ชาย นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 8/1

3 นศพ. สุภชยั ชดชอ้ย 4 ชาย นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 8/2
4 นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม 5 ชาย นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 8/2

37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 6 ชาย นศพ. สุภชยั ชดชอ้ย 8/2
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 1 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 7 ชาย นพท. อัครวิชญ์ เท่ียงธรรม 8/2
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 2 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช 8 ชาย นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา 8/3

3 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชยั 9 ชาย นพท. สาริน ธรรมมุลตรี 8/3
40 10 ชาย นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ 8/3
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 11 หญิง นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 8/4
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 1 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 12 หญิง นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช 8/4
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 2 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 13 ชาย นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชยั 8/4

3 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี

47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 1 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา
49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 2 นพท. สาริน ธรรมมุลตรี

3 นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ

กลุ่มท่ี 8/2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66

รอบท่ี 1 วันท่ี 2 พ.ค. - 21 ส.ค. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 4/2 วันท่ี 2 - 22 พ.ค. 65

กลุ่มท่ี 4/4 วันท่ี 23 พ.ค. - 12 มิ.ย. 65

เว้น 1 สป.

รายช่ือ นพท./นศพ.

รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 4/1 วันท่ี 20 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65

เว้น 3 สป.

กลุ่มท่ี 4/3 วันท่ี 1 - 21 ส.ค. 65

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66
ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 8/4 วันท่ี 9 ม.ค. - 29 ม.ค. 66

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 8/1 วันท่ี 6 - 26 ก.พ. 66

เว้น 3 สป.

กลุ่ม 8/3 วันท่ี 20 มี.ค. - 7 เม.ย. 66
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รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ วพมอย 601

41

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 1 ชาย นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 5/1
10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 1 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง 2 ชาย นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 5/1
11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 2 นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง 3 ชาย นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 5/2
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 3 นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร 4 ชาย นพท. วสุ วชิระนภศูล 5/2

5 ชาย นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 5/2
6 ชาย นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง 5/3

15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 7 ชาย นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง 5/3
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 1 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 8 ชาย นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร 5/3
17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 2 นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 9 หญิง นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว 5/4
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 10 ชาย นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา 5/4

11 หญิง นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช 5/4
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 1 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว
17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 2 นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 3 นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช

19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 1 นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์
21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 2 นพท. วสุ วชริะนภศูล
22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 3 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 2 หญิง นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 7/1
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล 3 หญิง นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 7/1
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 3 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง 4 หญิง นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชศูรี 7/2

4 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร 5 หญิง นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 7/2
6 หญิง นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 7/2

40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 7 หญิง นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 7/3
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 1 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 8 หญิง นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล 7/3
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 2 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 9 หญิง นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง 7/3
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 3 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 10 หญิง นศพ. ศิรดา ลาภจิตร 7/3

11 ชาย นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง 7/4
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 12 หญิง นศพ. รมณ โชชยั 7/4
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 1 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง 13 ชาย นศพ. วรวี ผดุงเจริญ 7/4

42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 2 นศพ. รมณ โชชยั
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 3 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ

44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 1 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชศูรี
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 2 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล
47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 3 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์

กลุ่มท่ี 7/4 วันท่ี 30 ม.ค. - 26 ก.พ. 66

กลุ่ม 7/2 วันท่ี 27 ก.พ. - 26 มี.ค. 66

ช่วงเวลาวันท่ี 8 ส.ค. - 4 ก.ย. 65 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

ช่วงเวลาวันท่ี 30 ม.ค. - 26 ก.พ. 66 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.
กลุ่มท่ี 7/3 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66

เว้น 2 สป.
กลุ่มท่ี 7/1 วันท่ี 30 ม.ค. - 26 ก.พ. 66

กลุ่มท่ี 5/1 วันท่ี 8 ส.ค. - 4 ก.ย. 65

กลุ่มท่ี 5/4 วันท่ี 8 ส.ค. - 4 ก.ย. 65

กลุ่มท่ี 5/2 วันท่ี 5 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 26 มี.ค. 66

รอบท่ี 1 วันท่ี 27 มิ.ย. - 2 ต.ค. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 5/3 วันท่ี 27 มิ.ย. - 24 ก.ค. 65

เว้น 2 สป.
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 1 ชาย นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 5/1
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 1 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว 2 ชาย นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 5/1
13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 2 นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา 3 ชาย นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 5/2
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 3 นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช 4 ชาย นพท. วสุ วชิระนภศูล 5/2

5 ชาย นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 5/2
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 6 ชาย นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง 5/3
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 1 นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 7 ชาย นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง 5/3
17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 2 นพท. วสุ วชริะนภศูล 8 ชาย นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร 5/3
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 3 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 9 หญิง นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว 5/4

10 ชาย นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา 5/4
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 11 หญิง นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช 5/4
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 1 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง
17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 2 นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 3 นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร

21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 1 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์
23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 2 นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ
24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 1 ชาย นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7/1
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 1 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง 2 หญิง นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 7/1
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 2 นศพ. รมณ โชชยั 3 หญิง นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 7/1
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 3 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ 4 หญิง นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชศูรี 7/2

5 หญิง นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 7/2
6 หญิง นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 7/2

40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 7 หญิง นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 7/3
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 1 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชศูรี 8 หญิง นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล 7/3
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 2 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 9 หญิง นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง 7/3
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 3 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 10 หญิง นศพ. ศิรดา ลาภจิตร 7/3

11 ชาย นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง 7/4
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 12 หญิง นศพ. รมณ โชชยั 7/4
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 1 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 13 ชาย นศพ. วรวี ผดุงเจริญ 7/4

42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 2 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 3 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง

4 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร

46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 1 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 2 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล
49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 3 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์

ช่วงเวลาวันท่ี 30 ม.ค. - 26 ก.พ. 66 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

กลุ่ม 7/1 วันท่ี 13 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

รอบท่ี 2 วันท่ี 2 ม.ค.  - 7 เม.ย. 66
ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 7/4 วันท่ี 2 - 29 ม.ค. 66

เว้น 2 สป.
กลุ่มท่ี 7/2 วันท่ี 30 ม.ค. - 26 ก.พ. 66

กลุ่มท่ี 7/3 วันท่ี 30 ม.ค. - 26 ก.พ. 66

เว้น 2 สป.

กลุ่มท่ี 5/2 วันท่ี 8 ส.ค. - 4 ก.ย. 65

เว้น 2 สป.

กลุ่มท่ี 5/3 วันท่ี 8 ส.ค. - 4 ก.ย. 65

ช่วงเวลาวันท่ี 8 ส.ค. - 4 ก.ย. 65 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

กลุ่มท่ี 5/1 วันท่ี 19 ก.ย. - 16 ต.ค. 65

รอบท่ี 1 วันท่ี 11 ก.ค. - 16 ต.ค. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 5/4 วันท่ี 11 ก.ค. - 7 ส.ค. 65
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 1 ชาย นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 5/1
10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 1 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว 2 ชาย นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 5/1

2 นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา 3 ชาย นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 5/2
3 นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช 4 ชาย นพท. วสุ วชิระนภศูล 5/2

5 ชาย นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 5/2
6 ชาย นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง 5/3

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 7 ชาย นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง 5/3
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 1 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง 8 ชาย นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร 5/3

2 นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง 9 หญิง นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว 5/4
3 นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร 10 ชาย นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา 5/4

11 หญิง นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช 5/4

19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 1 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์

2 นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ

23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 1 นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์

2 นพท. วสุ วชริะนภศูล
3 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง 2 หญิง นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 7/1

2 นศพ. รมณ โชชยั 3 หญิง นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 7/1
3 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ 4 หญิง นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชศูรี 7/2

5 หญิง นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 7/2
6 หญิง นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 7/2

38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 7 หญิง นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 7/3
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 1 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 8 หญิง นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล 7/3

2 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล 9 หญิง นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง 7/3
3 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง 10 หญิง นศพ. ศิรดา ลาภจิตร 7/3
4 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร 11 ชาย นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง 7/4

12 หญิง นศพ. รมณ โชชยั 7/4
44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 13 ชาย นศพ. วรวี ผดุงเจริญ 7/4
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 1 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์

2 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล
3 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์

48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
49 3 เม.ย. 66 -7 เม.ย. 66 1 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชศูรี

2 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล
3 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์

เว้น 2 สป.

รอบท่ี 1 วันท่ี 27 มิ.ย. - 16 ต.ค. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 5/4 วันท่ี 27 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65

กลุ่มท่ี 5/3 วันท่ี 25 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

กลุ่มท่ี 5/1 วันท่ี 5 - 18 ก.ย. 65

กลุ่มท่ี 5/2 วันท่ี 3 - 16 ต.ค. 65

ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่ม 7/2 วันท่ี 27 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

เว้น 4 สป.

เว้น 4 สป.

เว้น 2 สป.

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66

เว้น 2 สป.

กลุ่มท่ี 7/4 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66

เว้น 2 สป.
กลุ่มท่ี 7/3 วันท่ี 16 - 29 ม.ค. 66

กลุ่มท่ี 7/1 วันท่ี 27 ก.พ. - 12 มี.ค. 66
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 หญิง นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 6/1
6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 1 นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 2 หญิง นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 6/1
7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 2 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 3 ชาย นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 6/1
8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 3 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 4 ชาย นศพ. ชนุดม คงพระบาท 6/2
9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 5 ชาย นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 6/2
10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 1 นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา 6 หญิง นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 6/2
11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 2 นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ 7 ชาย นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา 6/3
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 3 นศพ. ภีม สกลวิภาส 8 ชาย นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ 6/3
13 9 ชาย นศพ. ภีม สกลวิภาส 6/3
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 10 หญิง นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร 6/4
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 1 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 11 ชาย นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์ 6/4
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 2 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 12 หญิง นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์ 6/4
17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 3 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี

17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 1 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 2 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 3 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 1/1

35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 2 ชาย นศพ. เชษฐพล กันกา 1/1

36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. เชษฐพล กันกา 3 ชาย นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 1/1

37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 3 นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 4 หญิง นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชยั 1/2

5 หญิง นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 1/2

38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 6 ชาย นศพ. ศลชยั แทนรินทร์ 1/2

39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 1 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์ 7 ชาย นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์ 1/3

40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 2 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์ 8 ชาย นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์ 1/3

41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 3 นศพ. ทุน วิตยากร 9 ชาย นศพ. ทุน วิตยากร 1/3

10 ชาย นพท. นิวบุตร รสเข้ม 1/4

42 11 ชาย นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล 1/4

43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 12 ชาย นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ 1/4

44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 1 นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชยั
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 2 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 3 นศพ. ศลชยั แทนรินทร์

46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 1 นพท. นิวบุตร รสเข้ม
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 2 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล

49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 3 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ

กลุ่มท่ี 1/1 วันท่ี 19 ธ.ค. - 15 ม.ค. 66

รอบท่ี 1 วันท่ี 30 พ.ค. - 18 ก.ย. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 6/1 วันท่ี 30 พ.ค. - 26 มิ.ย. 65

กลุ่มท่ี 6/3 วันท่ี 27 มิ.ย. - 24 ก.ค. 65

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 6/2 วันท่ี 1 ส.ค. - 28 ส.ค. 65

กลุ่มท่ี 6/4 วันท่ี 22 ส.ค. 18 ก.ย. 65
ช่วงเวลาวันท่ี 22 - 28 ส.ค. 65 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66

ว/ด/ป/ รายช่ือ

รายช่ือ นพท./นศพ.

รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 1/3 วันท่ี 16 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 1/2 วันท่ี 20 ก.พ. - 19 มี.ค. 66

ช่วงเวลาวันท่ี 13 - 19 มี.ค. 66 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

กลุ่ม 1/4 วันท่ี 13 มี.ค. - 7 เม.ย. 66



ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
รายวิชาประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ วพมศศ 601

45

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 หญิง นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 6/1
6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 1 นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา 2 หญิง นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 6/1
7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 2 นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ 3 ชาย นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 6/1
8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 3 นศพ. ภีม สกลวิภาส 4 ชาย นศพ. ชนุดม คงพระบาท 6/2

4 นศพ. รชานนท์ พิบูลนิยม 5 ชาย นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 6/2
9 6 หญิง นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 6/2
10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 7 ชาย นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา 6/3
11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 1 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 8 ชาย นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ 6/3
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 2 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 9 ชาย นศพ. ภีม สกลวิภาส 6/3
13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 3 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 10 ชาย นศพ. รชานนท์ พิบูลนิยม 6/3
13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 11 หญิง นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร 6/4
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 1 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร 12 ชาย นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์ 6/4
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 2 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์ 13 หญิง นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์ 6/4
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 3 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์
17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 1 นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 2 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 3 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 1/1

35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์ 2 ชาย นศพ. เชษฐพล กันกา 1/1

36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์ 3 ชาย นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 1/1

37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 3 นศพ. ทุน วิตยากร 4 หญิง นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชยั 1/2

5 หญิง นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 1/2

38 6 ชาย นศพ. ศลชยั แทนรินทร์ 1/2

39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 7 ชาย นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์ 1/3

40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 1 นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชยั 8 ชาย นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์ 1/3

41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 2 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 9 ชาย นศพ. ทุน วิตยากร 1/3

42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 3 นศพ. ศลชยั แทนรินทร์ 10 ชาย นพท. นิวบุตร รสเข้ม 1/4

42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 11 ชาย นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล 1/4

43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 1 นพท. นิวบุตร รสเข้ม 12 ชาย นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ 1/4

44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66 2 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 3 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 1 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์

48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 2 นศพ. เชษฐพล กันกา

49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 3 นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 1/2 วันท่ี 23 ม.ค. -19 ก.พ. 66

กลุ่มท่ี 1/4 วันท่ี 13 ก.พ. - 12 มี.ค. 66

ช่วงเวลาวันท่ี 13 - 19 ก.พ. 66 เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม
กลุ่ม 1/1 วันท่ี 13 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

กลุ่มท่ี 1/3 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66

รอบท่ี 1 วันท่ี 30 พ.ค. - 18 ก.ย. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 6/3 วันท่ี 30 พ.ค. - 26 มิ.ย. 65

กลุ่มท่ี 6/2 วันท่ี 4 - 31 ก.ค. 65

กลุ่มท่ี 6/4 วันท่ี 25 ก.ค. - 21 ส.ค. 65

กลุ่มท่ี 6/1 วันท่ี 22 ส.ค. - 18 ก.ย. 65
ช่วงเวลาวันท่ี 25 - 31 ก.ค. 65  เรียนพร้อมกัน 2 กลุ่ม

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66

ว/ด/ป/ รายช่ือ

รายช่ือ นพท./นศพ.

รายช่ือ นพท./นศพ.

เว้น 1 สป.
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 หญิง นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 6/1
6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 1 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร 2 หญิง นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 6/1
7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 2 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์ 3 ชาย นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 6/1

3 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์ 4 ชาย นศพ. ชนุดม คงพระบาท 6/2
5 ชาย นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 6/2

8 6 หญิง นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 6/2
9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 7 ชาย นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา 6/3
10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 1 นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 8 ชาย นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ 6/3
11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 2 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 9 ชาย นศพ. ภีม สกลวิภาส 6/3

3 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 10 หญิง นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร 6/4
12 11 ชาย นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์ 6/4
13 12 หญิง นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์ 6/4
14
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 1 นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา
17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 2 นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ

3 นศพ. ภีม สกลวิภาส
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 1 นศพ. ชนุดม คงพระบาท
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 2 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์

3 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 1/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นพท. นิวบุตร รสเข้ม 2 ชาย นศพ. เชษฐพล กันกา 1/1
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล 3 ชาย นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 1/1

3 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ 4 หญิง นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชยั 1/2
37 5 หญิง นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 1/2
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 6 ชาย นศพ. ศลชยั แทนรินทร์ 1/2
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 1 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 7 ชาย นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์ 1/3
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 2 นศพ. เชษฐพล กันกา 8 ชาย นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์ 1/3

3 นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 9 ชาย นศพ. ทุน วิตยากร 1/3
41 10 ชาย นพท. นิวบุตร รสเข้ม 1/4
42 11 ชาย นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล 1/4
43 12 ชาย นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ 1/4
44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 1 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 2 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์

3 นศพ. ทุน วิตยากร

47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 1 นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชยั
49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 2 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม

3 นศพ. ศลชยั แทนรินทร์

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 1/1 วันท่ี 16 ม.ค. - 5 ก.พ. 66

เว้น 3 สป.

กลุ่มท่ี 1/3 วันท่ี 27 ก.พ. - 19 มี.ค. 66

กลุ่ม 1/2 วันท่ี วันท่ี 20 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

กลุ่มท่ี 1/4 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66

รอบท่ี 1 วันท่ี 30 พ.ค. - 18 ก.ย. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 6/4 วันท่ี 30 พ.ค. - 19 มิ.ย. 65

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 6/1 วันท่ี 27 มิ.ย. - 17 ก.ค. 65

เว้น 3 สป.

กลุ่มท่ี 6/3 วันท่ี 8 - 28 ส.ค. 65

กลุ่มท่ี 6/2 วันท่ี 29 ส.ค. - 18 ก.ย. 65

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66
ว/ด/ป/ รายช่ือ

รายช่ือ นพท./นศพ.

รายช่ือ นพท./นศพ.
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 1 หญิง นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 6/1
6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 1 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 2 หญิง นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 6/1
7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 2 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 3 ชาย นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 6/1

3 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 4 ชาย นศพ. ชนุดม คงพระบาท 6/2
5 ชาย นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 6/2

8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 6 หญิง นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 6/2
9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 1 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร 7 ชาย นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา 6/3
10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 2 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์ 8 ชาย นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ 6/3

3 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์ 9 ชาย นศพ. ภีม สกลวิภาส 6/3
11 10 หญิง นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร 6/4
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 11 ชาย นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์ 6/4
13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 1 นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 12 หญิง นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์ 6/4
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 2 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค

3 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี
15
16
17
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 1 นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 2 นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ

3 นศพ. ภีม สกลวิภาส

wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 1/1
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชยั 2 ชาย นศพ. เชษฐพล กันกา 1/1
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 3 ชาย นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 1/1

3 นศพ. ศลชยั แทนรินทร์ 4 หญิง นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชยั 1/2
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 5 หญิง นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 1/2
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 1 นพท. นิวบุตร รสเข้ม 6 ชาย นศพ. ศลชยั แทนรินทร์ 1/2
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 2 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล 7 ชาย นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์ 1/3

3 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ 8 ชาย นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์ 1/3
40 9 ชาย นศพ. ทุน วิตยากร 1/3
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 10 ชาย นพท. นิวบุตร รสเข้ม 1/4
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 1 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 11 ชาย นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล 1/4
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 2 นศพ. เชษฐพล กันกา 12 ชาย นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ 1/4

3 นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล

47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 1 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์
49 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 2 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์

3 นศพ. ทุน วิตยากร

กลุ่มท่ี 1/4 วันท่ี 9 ม.ค. - 29 ม.ค. 66

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 1/1 วันท่ี 6 - 26 ก.พ. 66

เว้น 3 สป.

กลุ่ม 1/3 วันท่ี 20 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

กลุ่มท่ี 1/2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66

รอบท่ี 1 วันท่ี 30 พ.ค. - 18 ก.ย. 65
ว/ด/ป/ รายช่ือ

กลุ่มท่ี 6/2 วันท่ี 30 พ.ค. - 19 มิ.ย. 65

กลุ่มท่ี 6/4 วันท่ี 20 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65

เว้น 1 สป.
กลุ่มท่ี 6/1 วันท่ี 18 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

เว้น 3 สป.

กลุ่มท่ี 6/3 วันท่ี 29 ส.ค. - 18 ก.ย. 65

รอบท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66
ว/ด/ป/ รายช่ือ

รายช่ือ นพท./นศพ.

รายช่ือ นพท./นศพ.
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ

34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7/1

35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 2 หญิง นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 7/1

36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 3 หญิง นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 7/1

3 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 4 หญิง นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี 7/2

5 หญิง นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 7/2

37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 6 หญิง นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 7/2

38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 1 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี 7 หญิง นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 7/3

39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 2 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 8 หญิง นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล 7/3

3 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 9 หญิง นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง 7/3

10 หญิง นศพ. ศิรดา ลาภจิตร 7/3

44 27 ก.พ. 66 - 5 ม.ีค. 66 11 ชาย นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง 7/4

45 6 ม.ีค. 66 - 12 ม.ีค. 66 1 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 12 หญิง นศพ. รมณ โชชัย 7/4

46 13 ม.ีค. 66 - 19 ม.ีค. 66 2 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล 13 ชาย นศพ. วรวี ผดุงเจริญ 7/4

3 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง

4 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร

47 20 ม.ีค. 66 - 26 ม.ีค. 66

48 27 ม.ีค. 66 - 2 เม.ย. 66 1 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง

49 3 เม.ย. 66 -7 เม.ย. 66 2 นศพ. รมณ โชชัย

3 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ

เว้น 4 สป.

กลุ่มท่ี 7/3 วันท่ี  27 ก.พ. - 19 มี.ค. 66

กลุ่มท่ี 7/4 วันท่ี 20 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66

ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 7/1 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66

กลุ่มท่ี 7/2 วันท่ี 9 - 29 ม.ค. 66
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ

34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 ชาย นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7/1

35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 1 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี 2 หญิง นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 7/1

36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 3 หญิง นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 7/1

3 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 4 หญิง นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี 7/2

5 หญิง นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 7/2

37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 6 หญิง นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 7/2

38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 1 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7 หญิง นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 7/3

39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 2 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 8 หญิง นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล 7/3

3 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 9 หญิง นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง 7/3

10 หญิง นศพ. ศิรดา ลาภจิตร 7/3

44 27 ก.พ. 66 - 5 ม.ีค. 66 11 ชาย นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง 7/4

45 6 ม.ีค. 66 - 12 ม.ีค. 66 1 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง 12 หญิง นศพ. รมณ โชชัย 7/4

46 13 ม.ีค. 66 - 19 ม.ีค. 66 2 นศพ. รมณ โชชัย 13 ชาย นศพ. วรวี ผดุงเจริญ 7/4

3 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ

47 20 ม.ีค. 66 - 26 ม.ีค. 66

48 27 ม.ีค. 66 - 2 เม.ย. 66 1 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล

49 3 เม.ย. 66 -7 เม.ย. 66 2 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล

3 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง

4 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร

เว้น 4 สป.

กลุ่มท่ี 7/4 วันท่ี  27 ก.พ. - 19 มี.ค. 66

กลุ่มท่ี 7/3 วันท่ี 20 มี.ค. - 7 เม.ย. 66

 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 7 เม.ย. 66

ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 7/2 วันท่ี 19 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66

กลุ่มท่ี 7/1 วันท่ี 9 - 29 ม.ค. 66
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wk ห้วงเวลา ล าดับ ล าดับ เพศ กลุ่มท่ี หมายเหตุ

9 27 ม.ิย. 65 - 3 ก.ค. 65 1 ชาย นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 5/1

10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 1 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 2 ชาย นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ 5/1

11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 2 นศพ. ภัทรเทพ เมอืงสมบัติ 3 ชาย นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 5/2

4 ชาย นพท. วสุ วชิระนภศูล 5/2

5 ชาย นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 5/2

12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 6 ชาย นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง 5/3

13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 1 นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 7 ชาย นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง 5/3

14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 2 นพท.วสุ วชิระนภศูล 8 ชาย นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร 5/3

3 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 9 หญิง นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว 5/4

10 ชาย นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา 5/4

19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 11 หญิง นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช 5/4

20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 1 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง

21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 2 นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง

3 นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร

22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65

23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 1 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว

24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 2 นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา

3 นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช

เว้น 4 สป.

กลุ่มท่ี 5/3 วันท่ี 5 ก.ย. - 25 ก.ย. 65

กลุ่มท่ี 5/4 วันท่ี 26 ก.ย. - 16 ต.ค. 65

 วันท่ี 27 มิ.ย. - 16 ต.ค. 65

ว/ด/ป/ รายช่ือ รายช่ือ นพท./นศพ.

กลุ่มท่ี 5/1 วันท่ี 27 มิ.ย. - 17 ก.ค. 65

กลุ่มท่ี 5/2 วันท่ี 18 ก.ค. - 7 ส.ค. 65



ตารางฝึกปฏิบัติงาน นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน วพมทช 601 / 602
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wk ห้วงเวลา
1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65

2 9 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ ช นพท. สาริน ธรรมมุลตรี ช นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล ช นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ ช นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง ญ
3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี ช นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ ช นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา ช นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา ช นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช ญ

4 23 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 นศพ. สุภชัย ชดช้อย ช นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชัย ช

9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65

10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน ช นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา ญ นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร ช นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ ญ นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ ช
11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 นศพ. วิศวภาคย์มหาผล ช นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย ญ นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล ญ นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ ช นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ ช
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ ญ นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ ญ นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง ญ นพท. อัครวิชช์ เท่ียงธรรม ช

17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65

18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี ญ นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ ช นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง ช นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล ญ นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล ญ

19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล ญ นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล ญ นศพ. รมณ โชชัย ญ นศพ. ศิรดา ลาภจิตร ญ นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง ญ
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ ญ นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ ญ นศพ. วรวี ผดุงเจริญ ช

21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65

22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 นศพ. ชยุตม์พล ละออพัฒนาสกุล ช นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชยั ญ นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์ ช นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล ช นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ ช

23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ ช นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม ญ นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์ ช นพท. นิวบุตร รสเข้ม ช นศพ. เชษฐพล กันกา ช
24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 นศพ. ทุน วิตยากร ช นศพ. ศลชัย แทนรินทร์ ช
25 17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65

26 24 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ ญ นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ ญ นศพ. กนกทิพย์ อัครชยัยันต์ ญ นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท ญ นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ ช

27 31 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 นศพ. อาศยา ประภาโส ญ นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร ญ นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ ญ นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์ ช นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ ช

28 7 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง ช นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ ช นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง ญ นศพ. มณีภัสสรณ์ ศิริเสรีวรรณ ญ นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว ญ

นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร ช นพท. อัครวิชช์ เท่ียงธรรม ช นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ ช นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง ช นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช ญ
นศพ. ภัทรเทพ เมืองสมบัติ ช นพท.วสุ วชิระนภศูล ช นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา ช

นศพ. ณภัทร เจนพินิจ ช

29 14 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65

30 21 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65

31 28 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65

32 5 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65

33 12 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65

34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65

35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ ช นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค ช นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล ช นศพ. กัญจน์ จุลเนตร ช นพท. จักริน สอาดเทียม ช

36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ ช นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ ช นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ ช นพท.ธนพล พ่อค้าช้าง ช นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนที ช

37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ ญ นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล ญ

38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66

39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร ญ นศพ. ชนุดม คงพระบาท ช นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี ช นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา ช นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต ญ

40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์ ญ นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ ช นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์ ช นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ ช นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค ญ

41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี ญ นศพ. ภีม สกลวิภาส ช

รอบท่ี 5 กลุ่ม 3 และกลุ่ม 5

รอบท่ี 6 กลุ่ม 4

รอบท่ี 7 กลุ่ม 6

จัดสอบ MEQ และ OSCE วพม.  1 wk   14 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65  
สัปดาห์วันสถาปนา รพ.รร.๖

เวชศาสตร์ทหาร (เวชปฏิบัติการยุทธ์)  3 wk 

รอบท่ี 1 กลุ่ม 8

รอบท่ี 2 กลุ่ม 2

รอบท่ี 3 กลุ่ม 7 

รอบท่ี 4 กลุ่ม 1

เว้น 4 สป.

ท่าหลวง ท่าวุ้ง พัฒนานิคม บางคล้า สนามชัยเขต

เว้น 4 สป.



บัญชีวิชาเลือกเสรี นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่  ๖ ปีการศึกษา 2565
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ล าดับ หมายเลขประจ าตัว กลุ่มท่ี วิชาเลือก ภาควิชา ช่วงเวลา

1 6043086 นพท. ศุภกานต์ ขุนทรง 5/3 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ภวฟ.กศ.วพม. 2 - 15 พ.ค. 65

2 6043091 นศพ. สหรัฐ เหล่ียมเพ็ง 5/3 อายุรศาสตร์โรคเลือด ภอย.กศ.วพม. 2 - 15 พ.ค. 65

3 6043070 นศพ. ภาคย์ ลิขิตกุลธนพร 5/3 ศัลยศาสตร์ระบบหัวใจและทรวงอก ภศศ.กศ.วพม. 2 - 15 พ.ค. 65

4 6043029 นศพ. ณัฐมน หนูแก้ว 5/4 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 2 - 15 พ.ค. 65

5 6043040 นศพ. ธนัท ร่ืนวงษา 5/4 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 2 - 15 พ.ค. 65

6 6043007 นศพ. จรีวรรณ รังวาณิช 5/4 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 2 - 15 พ.ค. 65

7 6043084 นพท. ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ 5/1 อายุรศาสตร์วักกะวิทยา ภอย.กศ.วพม. 16 - 29 พ.ค. 65

8 6043099 นพท. อัครวิชช์ เท่ียงธรรม 5/1 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภศศ.กศ.วพม. 16 - 29 พ.ค. 65

9 6043069 นศพ. ภัทรเทพ เมอืงสมบัติ 5/1 โรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวิกฤต ภอย.กศ.วพม. 16 - 29 พ.ค. 65

10 6043034 นศพ. ธนธรณ์ ไทพาณิชย์ 5/2 ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ภศศ.กศ.วพม. 16 - 29 พ.ค. 65

11 6043077 นพท. วสุ วชิระนภศูล 5/2 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ภวฟ.กศ.วพม 16 - 29 พ.ค. 65

12 6043020 นศพ. ณภัทร เจนพินิจ 5/2 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ภวฟ.กศ.วพม. 16 - 29 พ.ค. 65

13 5942072 นศพ. รตินันท์ ชิดดี - รังสีวินิจฉัย ภรส.กศ.วพม. 30 พ.ค. - 12 ม.ิย. 65

14 6043096 นศพ. สุรพัศ จุลวรรคนานนท์ 1/3 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ภวฟ.กศ.วพม. 30 พ.ค. - 12 ม.ิย. 65

15 6043027 นศพ. ณัฐภัทร บูรณพงศ์ 1/3 ประสบการณ์ทางคลีนิกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ภสล.กศ.วพม. 30 พ.ค. - 12 ม.ิย. 65

16 6043032 นศพ. ทุน วิตยากร 1/3 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ภอย.กศ.วพม. 30 พ.ค. - 12 ม.ิย. 65

17 6043048 นพท. นิวบุตร รสเข้ม 1/4 ศัลยศาสตร์ประสาท ภศศ.กศ.วพม. 30 พ.ค. - 12 ม.ิย. 65

18 6043017 นศพ. ชยุตมพ์ล ละออพัฒนาสกุล 1/4 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 30 พ.ค. - 12 ม.ิย. 65

19 6043088 นศพ. ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ 1/4 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 30 พ.ค. - 12 ม.ิย. 65

20 6043002 นศพ. กฤตพล บุณโยปัษฎัมภ์ 1/1 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 13 - 26 ม.ิย. 65

21 6043018 นศพ. เชษฐพล กันกา 1/1 รังสีวินิจฉัย ภรส.กศ.วพม. 13 - 26 ม.ิย. 65

22 6043023 นพท. ณัฐชนน โอภาสตระกูล 1/1 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 13 - 26 ม.ิย. 65

23 6043054 นศพ. ปาลิดา วรสิทธิโชคชัย 1/2 นิติเวชผสมผสาน ภนว.กศ.วพม. 13 - 26 ม.ิย. 65

24 6043006 นศพ. เกษมณี แก้วมณีเอ่ียม 1/2 อายุรศาสตร์พันธุศาสตร์ ภอย.กศ.วพม. 13 - 26 ม.ิย. 65

25 6043081 นศพ. ศลชัย แทนรินทร์ 1/2 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ภอย.กศ.วพม. 13 - 26 ม.ิย. 65

26 6043019 นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล 7/3 ประสบการณ์ทางคลีนิกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ภสล.กศ.วพม. 25 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

27 6043057 นศพ. ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล 7/3 ศัลยศาสตร์โรคตับอ่อนและทางเดินน้ าดี ภศศ.กศ.วพม. 25 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

28 6043064 นศพ. พิรญาณ์ อินทรก าแหง 7/3 ประสบการณ์ทางคลินิกทางจิตเวชศาสตร์ ภจป.กศ.วพม. 25 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

29 6043083 นศพ. ศิรดา ลาภจิตร 7/3 ศัลยศาสตร์โรคตับอ่อนและทางเดินน้ าดี ภศศ.กศ.วพม. 25 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

30 6043037 นศพ. ธนภัทร เน่ืองแสง 7/4 ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา ภวญ.กศ.วพม. 25 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

31 6043073 นศพ. รมณ โชชัย 7/4 คล่ืนเสียงความถ่ีสูงในสูติศาสตร- ์นรีเวชวิทยา ภสน.กศ.วพม. 25 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

32 6043076 นศพ. วรวี ผดุงเจริญ 7/4 อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ ภอย.กศ.วพม. 25 ก.ค. - 7 ส.ค. 65

33 6043079 นศพ. วีรภัทร ตันติศิริรักษ์ 7/1 ประสบการณ์ทางคลินิกและการผ่าตัดจักษุวิทยา ภจว.กศ.วพม. 8 - 21 ส.ค. 65

34 6043089 นศพ. ศุภิสรา สิริสัณฐิติกุล 7/1 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 8 - 21 ส.ค. 65

35 6043098 นศพ. อรนลิน รุ่งโรจนารักษ์ 7/1 ประสบการณ์ทางคลินิกและการผ่าตัดจักษุวิทยา ภจว.กศ.วพม. 8 - 21 ส.ค. 65

36 6043050 นศพ. บัญจรัตน์ แก้วชูศรี 7/2 นิติเวชผสมผสาน ภนว.กศ.วพม. 8 - 21 ส.ค. 65

37 6043056 นศพ. ปุญญทิพย์ สิริเลิศเมฆาสกุล 7/2 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 8 - 21 ส.ค. 65

38 6043090 นศพ. สริตา วิไลรัตนาภรณ์ 7/2 นิติเวชผสมผสาน ภนว.กศ.วพม. 8 - 21 ส.ค. 65

39 6043028 นพท. ณัฐภัทร อินจ าปา 8/3 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 22 ส.ค. - 4 ก.ย. 65 

40 6043093 นพท. สาริน ธรรมมลุตรี 8/3 รังสีวินิจฉัย ภรส.กศ.วพม. 22 ส.ค. - 4 ก.ย. 65 

41 6043094 นพท. สุพัฒนศักด์ิ บุตรสุวรรณ 8/3 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ภศธ.กศ.วพม. 22 ส.ค. - 4 ก.ย. 65 

42 6043004 นศพ. กุลนิษฐ์ ร่มไทรทอง 8/4 คล่ืนเสียงความถ่ีสูงในสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภอย.กศ.วพม. 22 ส.ค. - 4 ก.ย. 65 

43 6043025 นศพ. ณัฐพร จันทรวัฒนาวณิช 8/4 ศัลยศาสตร์โรคตับอ่อนและทางเดินน้ าดี ภศศ.กศ.วพม. 22 ส.ค. - 4 ก.ย. 65 

44 6043047 นพท. นิธิพงศ์ ดลกุลชัย 8/4 อายุุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ภอย.กศ.วพม. 22 ส.ค. - 4 ก.ย. 65 

45 6043008 นพท. จักรภพ อนันตวัฒน์ 8/1 ศัลยศาสตร์ระบบหัวใจและทรวงอก ภศศ.กศ.วพม. 5 - 18 ก.ย. 65

ยศ-ช่ือ-สกุล
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ล าดับ หมายเลขประจ าตัว กลุ่มท่ี วิชาเลือก ภาควิชา ช่วงเวลา

46 6043012 นพท. เจษฎบดินทร์ ธินันท์ 8/1 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ภศธ.กศ.วพม. 5 - 18 ก.ย. 65

47 6043067 นศพ. พีรพัฒน์ ลาภวารี 8/1 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภศศ.กศ.วพม. 5 - 18 ก.ย. 65

48 6043013 นพท. เฉลิมพล จงเลิศตระกูล 8/2 อายุรศาสตร์วักกะวิทยา ภอย.กศ.วพม. 5 - 18 ก.ย. 65

49 6043033 นศพ. ธนกร วิจิตรกิจจา 8/2 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ภวฟ.กศ.วพม. 5 - 18 ก.ย. 65

50 6043095 นศพ. สุภชัย ชดช้อย 8/2 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ภกม.กศ.วพม. 5 - 18 ก.ย. 65

51 6043065 นพท. พิริยะ เพ็ญพิทักษ์บุตร 2/3 อายุรศาสตร์วักกะวิทยา ภอย.กศ.วพม. 19 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

52 6043042 นศพ. ธัญชนก เอ้ือจิรกาล 2/3 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ภอย.กศ.วพม. 19 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

53 6043015 นศพ. เอมมาลิน โสภณพิเชฐ 2/3 ประสบการณ์ทางคลีนิกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ภสล.กศ.วพม. 19 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

54 6043039 นศพ. ธนวัฒน์ อยู่จันทร์ 2/4 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ภวฟ.กศ.วพม. 19 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

55 6043087 นพท. ศุภณัฐ วงษ์วิริยะ 2/4 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ภวฟ.กศ.วพม. 19 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

56 6043022 นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรียน 2/4 รังสีวินิจฉัย ภรส.กศ.วพม. 19 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

57 6043078 นศพ. วิศวภาคย์ มหาผล 2/4 รังสีวินิจฉัย ภรส.กศ.วพม. 19 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

58 6043035 นศพ. ธนพรรณ เหลืองศิริธัญญา 2/1 กุมารเวชศาสตร์โรคทางพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภกม.กศ.วพม. 3 - 16 ต.ค. 65

59 6043051 นศพ. บุญญิสา สุทธิวรชัย 2/1 โรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวิกฤต ภอย.กศ.วพม. 3 - 16 ต.ค. 65

60 6043066 นศพ. พิลาสินี บ ารุงศิริ 2/1 ประสบการณ์ทางคลีนิกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ภสล.กศ.วพม. 3 - 16 ต.ค. 65

61 6043059 นศพ. พลอยณภัทร กรีวิโรจน์ 2/2 รังสีวินิจฉัย ภรส.กศ.วพม. 3 - 16 ต.ค. 65

62 6043060 นศพ. พิจักษณ์ ประมวลอุรุรัตน์ 2/2 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ภวฟ.กศ.วพม. 3 - 16 ต.ค. 65

63 6043063 นศพ. พิมพญา พรหมขุนทอง 2/2 กุมารเวชศาสตร์โรคทางพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภกม.กศ.วพม. 3 - 16 ต.ค. 65

64 6043058 นศพ. เป่ียมธรรม มาลากุล ณ อยุธยา 6/3 รังสีวินิจฉัย ภรส.กศ.วพม. 17 - 30 ต.ค. 65

65 6043097 นศพ. อเนชา สมจิตรชอบ 6/3 อายุรศาสตร์วักกะวิทยา ภอย.กศ.วพม. 17 - 30 ต.ค. 65

66 6043071 นศพ. ภีม สกลวิภาส 6/3 รังสีวินิจฉัย ภรส.กศ.วพม. 17 - 30 ต.ค. 65

67 6043024 นศพ. ณัฐณิชา อนันตประยูร 6/4 อายุรศาสตร์ตจวิทยา ภอย.กศ.วพม. 17 - 30 ต.ค. 65

68 6043055 นพท. ปิติ หวังรุ่งทรัพย์ 6/4 กุมารเวชศาสตร์โรคทางพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภกม.กศ.วพม. 17 - 30 ต.ค. 65

69 6043005 นศพ. กุลยา อัชฌากรลักษณ์ 6/4 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ภอย.กศ.วพม. 17 - 30 ต.ค. 65

70 6043014 นศพ. ชญานิศ จิรบรรจงจิต 6/1 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 31 ต.ค. - 13 พ.ย. 65

71 6043075 นศพ. วนชพร โค้วสิรภัค 6/1 ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา ภวค.กศ.วพม 31 ต.ค. - 13 พ.ย. 65

72 6043085 นศพ. ศิวกร บุญพงษ์มณี 6/1 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 31 ต.ค. - 13 พ.ย. 65

73 6043016 นศพ. ชนุดม คงพระบาท 6/2 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ภศธ.กศ.วพม. 31 ต.ค. - 13 พ.ย. 65

74 6043021 นศพ. ณภัทร แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 6/2 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ภศธ.กศ.วพม. 31 ต.ค. - 13 พ.ย. 65

75 6043052 นศพ. เบญญา วงศ์สว่างรัศมี 6/2 กุมารเวชศาสตร์โรคทางพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภกม.กศ.วพม. 31 ต.ค. - 13 พ.ย. 65

76 6043043 นศพ. ธันยพร บุญสวัสด์ิ 3/3 ประสบการณ์ทางคลินิกทางจิตเวชศาสตร์ ภจป.กศ.วพม. 16 - 29 ม.ค. 66

77 6043045 นศพ. นพัทธวรรณ พานิชนันโท 3/3 ประสบการณ์ทางคลินิกและการผ่าตัดจักษุวิทยา ภจว.กศ.วพม. 16 - 29 ม.ค. 66

78 6043100 นศพ. อาศยา ประภาโส 3/3 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 16 - 29 ม.ค. 66

79 6043072 นศพ. ภูมิ ธ ารงค์เทพพิทักษ์ 3/4 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 16 - 29 ม.ค. 66

80 6043074 นศพ. มณีภัสสรน์ ศิริเสรีวรรณ 3/4 ประสาทศัลยศาสตร์ ภศศ.กศ.วพม. 16 - 29 ม.ค. 66

81 6043046 นศพ. นฤภร กรุงไกรเพชร 3/4 ประสบการณ์วิจัยทางการแพทย์ 5 ภปส.กศ.วพม. 16 - 29 ม.ค. 66

82 6043001 นศพ. กนกทิพย์ อัครชัยยันต์ 3/1 อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ ภอย.กศ.วพม. 30 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

83 6043011 นศพ. จิราภรณ์ สุทธิมาลย์ 3/1 กุมารศัลยศาสตร์ ภศศ.กศ.วพม. 30 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

84 6043053 นศพ. ปฐวี ทองดอนเก้ือง 3/1 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภศศ.กศ.วพม. 30 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

85 6043041 นศพ. ธนาพัฒน์ วงศ์ชาญสถาปัตย์ 3/2 ประสบการณ์ทางคลินิกทางโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา ภสล.กศ.วพม. 30 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

ยศ-ช่ือ-สกุล
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ล าดับ หมายเลขประจ าตัว กลุ่มท่ี วิชาเลือก ภาควิชา ช่วงเวลา หมายเหตุ

86 6043068 นศพ. ภมรวรรษ โรจนประไพ 3/2 ประสบการณ์ทางคลินิกทางโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา ภสล.กศ.วพม. 30 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

87 6043082 นศพ. ศิดาพร วิทยจรรยาพงศ์ 3/2 อายุรศาสตร์ตจวิทยา ภอย.กศ.วพม. 30 ม.ค. - 12 ก.พ. 66

88 6043030 นศพ. ณัฐสิทธ ต้ังประสิทธิโชค 4/3 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ภอย.กศ.วพม. 13 - 26 ก.พ. 66

89 6043010 นพท. จิรวัฒน์ นาคประสิทธ์ิ 4/3 ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภศศ.กศ.วพม. 13 - 26 ก.พ. 66

90 6043049 นศพ. นิศารัตน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ 4/3 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ภศธ.กศ.วพม. 13 - 26 ก.พ. 66

91 6043044 นศพ. ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล 4/4 คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ภศธ.กศ.วพม. 13 - 26 ก.พ. 66

92 6043031 นศพ. เตชฤทธ์ิ ศักด์ิสกุลวิริยะ 4/4 รังสีวินิจฉัย ภรส.กศ.วพม. 13 - 26 ก.พ. 66

93 6043080 นศพ. ศรัณพฤกษ์ เคียงศิริ 4/4 ประสบการณ์ทางคลินิกทางโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา ภสล.กศ.วพม. 13 - 26 ก.พ. 66

94 6043003 นศพ. กัญจน์ จุลเนตร 4/1 ประสบการณ์คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ภวฟ.กศ.วพม. 27 ก.พ. - 12 ม.ีค. 66

95 6043036 นพท. ธนพล พ่อค้าช้าง 4/1 อายุรศาสตร์พันธุศาสตร์ ภอย.กศ.วพม. 27 ก.พ. - 12 ม.ีค. 66

96 6043092 นศพ. สาครินทร์ กาญจนะ 4/1 นิติเวชผสมผสาน ภนว.กศ.วพม. 27 ก.พ. - 12 ม.ีค. 66

97 6043009 นพท. จักริน สอาดเทียม 4/2 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 27 ก.พ. - 12 ม.ีค. 66

98 6043061 นพท. พิจักษณ์ อนันตกุลนธี 4/2 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 27 ก.พ. - 12 ม.ีค. 66

99 6043062 นศพ. พิมพ์ชนก วรวิทย์รัตนกุล 4/2 การฝังเข็มและแพทย์แผนจีนเบ้ืองต้น ภวค.กศ.วพม. 27 ก.พ. - 12 ม.ีค. 66

ยศ-ช่ือ-สกุล



รายนามหัวหน้าหน่วย และส านักงาน ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาปรีคลินิก

ผู้บังคับหน่วย ส านักงาน
1. ผู้อ านวยการ ชั้น 11 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6

พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม โทร. 93333, 93102 (ทส.)
2. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร ชั้น 3 ตึกอ ำนวยกำร วพม.

พ.อ. ศ. มฑิรุทธ มุ่งถ่ิน โทร.93590
3. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ชั้น 3 ตึกอ ำนวยกำร วพม.

พ.อ. ศ. รำม รังสินธุ์ โทร.93591
4. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ชั้น 3 ตึกอ ำนวยกำร วพม.

พล.ต. ผศ. ดุสิต สถำวร โทร.93741
5. รองผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ชั้น 5 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.

พ.อ. ผศ. ธรรมนูญ ศรีสอ้ำน โทร.93593

6. ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ กศ.วพม. ชั้น 4 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
พ.อ. มำนพ ชัยมัติ โทร.93607

7. ภำควิชำสรีรวิทยำ กศ.วพม. ชั้น 5 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
พ.อ.หญิง ผศ. ปนัดดำ หัตถโชติ โทร.93674

8. ภำควิชำพยำธิวิทยำ กศ.วพม. ชั้น 6 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
พ.อ. ผศ. พิพัฒน์ ศรีธนำบุตร โทร.93618

9. ภำควิชำจุลชีววิทยำ กศ.วพม. ชั้น 4 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
พ.อ. ศ. วีระชัย วัฒนวีรเดช โทร.93605

10. ภำควิชำชีวเคมี กศ.วพม. ชั้น 5 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
พ.อ.หญิง ผศ. ภัสรำ อำณัติ โทร.93611

11. ภำควิชำปำรำสิตวิทยำ กศ.วพม. ชั้น 3 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
พ.อ.หญิง ผศ. สนิตรำ ศิรธิำงกุล โทร.93603

12. ภำควิชำเภสัชวิทยำ กศ.วพม. ชั้น 7 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม.
พ.อ. กศม ภังคำนนท์ โทร.93621

ผู้บริหาร
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13.  ภำควิชำอำยุรศำสตร์ กศ.วพม. ชั้น 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 
พ.อ. อ ำนำจ  ชัยประเสริฐ โทร.93281 

14.  ภำควิชำศัลยศำสตร์ กศ.วพม.                 ชั้น 7 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 
พ.อ. ดนัย  มีแก้วกุญชร โทร.93129 

15.  ภำควิชำศัลยศำสตรอ์อร์โธปิดิกส์ กศ.วพม.        ชั้น 3 อำคำรมหำวชิรำลงกรณ์ รพ.รร.6 
พ.อ. รศ. สุริยำ  ลือนำม โทร.93222, 93459 

16.  ภำควิชำเวชศำสตร์พื้นฟู กศ.วพม.      ชั้น 3 ตึกเวชศำสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.6 
พ.อ. รศ. วิภู   ก ำเนิดดี โทร.93643, 93491 

17. ภำควิชำจักษุวิทยำ กศ.วพม.                     ชั้น 6 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ  รพ.รร.6 
พ.อ.หญิง ผศ. ฐิติพร  รตันพจนำรถ โทร.93233

18. ภำควิชำโสต นำสิก ลำริงซ์วิทยำ กศ.วพม.          ชั้น 6 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ  รพ.รร.6
พ.อ. ผศ. ขจรเกียรติ  ประสิทธิเวชชำกูร โทร.93075

19. ภำควิชำสูติศำสตร-์นรีเวชวิทยำ กศ.วพม.           ชั้น 9 ตึกพัชรกิติยำภำ รพ.รร.6 
พ.อ. กฤษฎำ  ศรีธนภัครำงกูร โทร.94060

20. ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ ชั้น 9 ตึกพัชรกิติยำภำ รพ.รร.6 
พ.อ.หญิง รศ. นภอร  ภำวิจิตร โทร.94163

21. ภำควิชำรังสีวิทยำ กศ.วพม.             ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 
พ.อ. ผศ. ชัชชำญ  คงพำนิช โทร.93812 

22. ภำควิชำจิตเวชและประสำทวิทยำ กศ.วพม. ชั้น 15 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6 
พ.อ. ศ.คลินิก ธวัชชัย  ลีฬหำนำจ โทร.93025, 93188 

23. ภำควิชำเวชศำสตร์ทหำรและชุมชน กศ.วพม. ชั้น 5 อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน วพม. 
พ.อ. ผศ. พฤษพงศ ์ศรีสวสัดิ์ โทร.93609, 93613

24. ภำควิชำเวชศำสตร์ครอบครัว กศ.วพม. ชั้น 8 ตึก 8 ชั้น รพ.รร.6 
พ.อ. ธิติชัย  เกำะสมบัติ โทร 93100

25. ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ กศ.วพม. ชั้น 9 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ช ำนำญเวช โทร 93141

26. ภำควิชำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน กศ.วพม. ชั้น 19 อำคำรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ รพ.รร.6 
พ.อ. ภำสกร  วิรำวรรณ โทร 93575

27. ภำควิชำนิติเวชวิทยำ กศ.วพม. ชั้น 2 อำคำรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ รพ.รร.6
พ.อ. เสกสรรค์  ชำยทวีป โทร 93400, 93901
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27. หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ วพม. ชั้น 5 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.
รอง ผอ.กศ.วพม. โทร.93730

28. ส่วนกำรบังคับบัญชำ กศ.วพม. ชั้น 6 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.
พ.อ.หญิง กิติพร   พุทธิขันธ์ โทร.93743, 93587

29. หน.แผนกเตรียมกำร กอ.วพม.           ชั้น 3 ตึกอ ำนวยกำร วพม.
พ.อ. โกมล  สมใจสุข โทร.93588 

30. หน.แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ กอ.วพม. ชั้น 6 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.
พ.อ.หญิง ณชัชนม์  เจริญผล โทร.93583 

31. หน.แผนกธุรกำรและก ำลังพล กอ.วพม. ชั้น 3 ตึกอ ำนวยกำร วพม.
พ.ท.หญิง สุมัยยำ เซ็นเสถียร (รักษำกำร) โทร.93578 

32. ฝ่ำยงบประมำณ วพม. ชั้น 3 ตึกอ ำนวยกำร วพม.
พ.ท.หญิง ขนิษฐำ  ลือนำม โทร.93744

33. หน.ส ำนักงำนกำรเงิน กอ.วพม.                ชั้น 2 ตึกอ ำนวยกำร วพม.
พ.ต. ภำณุพันธ์   ศรีสุขใส โทร.93582 

34.  หน.แผนกสวัสดิกำร กอ.วพม.                   ชั้น 1 อำคำรศูนย์ประวัติและนิทรรศกำร วพม.
ร.อ. ยศวัฒน์ สุดโคต โทร.93584 

35.  หน.ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ วพม. ชั้น 5 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม. 
พ.อ.หญิง ผศ. สนิตรำ ศิริธำงกุล โทร.93723

36. หก.กองสนับสนุน ชั้น 2 ตึกอ ำนวยกำร วพม. 
พ.อ. ชำญชัย  บัววรรณ โทร.93573, 93599

37. หน.แผนกห้องปฏิบัติกำรและวิจัย กสน.วพม. ชั้น 8 อำคำรเรียน วพม. 
พ.อ. ปณิธำน  กวำงวโรภำส โทร.93297 

38.  หน.แผนกบริกำร กสน.วพม.            ชั้น 2 ตึกอ ำนวยกำร วพม.
พ.ต. วิโรจน์  จงใจภักดี โทร.93796 

39.  หน.แผนกห้องสมุด กสน.วพม.            ชั้น 3 ตึกธนำคำรทหำรไทย 
ร.อ. พิษณุพงษ์ พุทธเดชำรัตน์ (รักษำกำร) โทร.93380 

40.  หน.แผนกเครื่องช่วยฝึกและเวชนิทัศน์ กสน.วพม. ชั้น 3 อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวชวิทยำ วพม.
พ.ท.หญิง วรำพร  วัฒนกิจ โทร.93617, 93727 

41.  ฝ่ำยสำธำรณูปโภค ผบร.กสน.วพม. โรงเรือนสำธำรณูปโภค วพม.
ร.อ. ฉัตรชัย  พวงทอง   โทร.93628

42.  ฝ่ำยขนส่ง ผบร.กสน.วพม. โรงรถ วพม.
ร.อ. สุรพงษ์ เลี่ยมนุช โทร.93627
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43.  ห้องเรียน/ห้องประชุม วพม. ชั้น 1 อำคำรเรียน วพม.
ร.ท.หญิง จิรภำ  สนิท โทร.93596,93617

44. ศูนย์สำรสนเทศ วพม. ชั้น 3 อำคำรศูนย์ประวัติและนิทรรศกำร วพม.
พ.อ. กศม  ภังคำนนท์ โทร.93599

45.  หก.กองกำรปกครอง ชั้น 1 อำคำรหอพัก นพท. วพม. 
พ.อ. ปิติรัตน์  หิรัญรัศมี โทร.93780 

46.  รอง หก.กปค.วพม./หน.แผนกพลศึกษำ กปค.วพม.  ชั้น 1 อำคำรหอพัก นพท. วพม. 
พ.ท. ตฤณ  สุดประเสริฐ โทร.93783

47. หน.แผนกปกครอง กปค.วพม.            ชั้น 1 อำคำรหอพัก นพท. วพม. 
พ.ต. ปิติ  วิวัฒนำกูร (รรก.ผปค.กปค.วพม.) โทร.93629

48.  หน.นพท.วพม. สโมสร นพท.วพม.,ชั้น 1 หอพัก นพท.วพม.
นพท. สุพัฒนศักดิ์ บุตรสุวรรณ โทร.93784

49.  ประธำนโครงกำรต ำรำ 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 
ก ำหนดระเบียบเก่ียวกับกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตของวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำได้ตำมควำม
เหมำะสม ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำ  กำรวัดและประเมินผลหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงวำงระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร -
บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑   ตั้งแต่ ปีการศึกษา  
๒๕๕๓  เป็นต้นไป

ข้อควำมในระเบียบ  ค ำสั่ง  ประกำศ  และค ำชี้แจงอ่ืนใด ในส่วนที่น ำมำก ำหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ข้อควำมในระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ การจัดการศึกษา
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ  จัดกำรศึกษำตำมหน่วยกิตระบบทวิภำค ตำมประกำศ

กระทรวงศึกษำธิกำรเร่ืองเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘
โดย  ๑ ปีกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น ๒ ภำคกำรศึกษำปกติ    ๑  ภำคกำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ 
สัปดำห์  ส ำหรับกำรศึกษำภำคฤดูร้อนอำจจัดได้ตำมควำมจ ำเป็น ทั้งนี้ให้ก ำหนดระยะเวลำและจ ำนวนหน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับกำรศึกษำภำคปกติ

ข้อ ๔ การคิดหน่วยกิต
กำรคิดหน่วยกิตส ำหรับแต่ละรำยวิชำให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑หน่วยกิตระบบทวิภาค
๔.๕ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ  ๔.๑-๔.๔ ได้  ให้คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพิจารณาก าหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม
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ข้อ ๕ การเรียน
นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนตามรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตที่วิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก าหนด
ข้อ ๖ การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา

นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์จะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   และต้องได้รับอนุมัติจาก 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

๖.๑ การขอเพิ่มรายวิชา  จะต้องกระท าภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน

๖.๒ การขอลดรายวิชา จะต้องกระท าภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่บันทึกรายวิชาที่ ขอลดลงในใบแสดงผลการศึกษา

๖.๓ การขอถอนรายวิชา  จะกระท าได้เมื่อพ้นสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปดิภาคการศึกษาจนถงึหนึง่
สัปดาห์ก่อนสอบสิ้นสุดรายวิชานั้น และจะบันทึกรายวิชาที่ขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษา

ข้อ ๗  เวลาเรียน
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะมีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชาใด ทั้งรายวิชาทางการบรรยาย

หรือการศึกษาที่เทียบเท่า  การปฏิบัติการ การทดลอง  การฝึกหรือการศึกษาที่เทียบเท่า  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
ต่อเมื่อมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น

ข้อ ๘ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา
๘.๑ สัญลักษณ์ซึ่งมีคะแนนประจ า

ผลการสอบของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีคะแนนประจ า ดังนี้
สัญลักษณ์ คะแนนประจ า

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 สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีคะแนนประจ า
ผลการสอบ/การศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ดว้ยสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย

ดังนี้
สัญลักษณ์ ความหมาย

S พอใจ (satisfactory)
U ไม่พอใจ (unsatisfactory)
I รอการประเมินผล (incomplete)
P การศึกษายังไม่สิ้นสุด (in progress)
W ถอนการศึกษา (withdrawal)
AU การศึกษาโดยไม่นับหนว่ยกิต (audit)
X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (no report)
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๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
ก าหนดให้สัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจ าเท่ากับ หรือมากกว่า  ๒.๐๐  หรือสัญลักษณ์ S  เป็น

การประเมินผลว่าได้ หรือผ่าน (pass) ในแต่ละรายวิชา
ผู้ที่ได้สัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจ า น้อยกว่า  ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ U      ในแต่ละ

รายวิชาถือว่ามีความรู้ต่ ากว่าเกณฑ์ให้สอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัว
ในกรณีให้สอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะให้สัญลักษณ์คะแนนประจ า

รายวิชาได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S
๘.๔ การให้ F จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๘.๔.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก
๘.๔.๒  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ไม่สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบัติงานแก้ตัว

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๘.๓  วรรคสอง 
๘.๔.๓  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว ได้รับ

การประเมินผลว่าไม่ผ่าน
๘.๔.๔ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๘.๔.๕ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๗
๘.๔.๖ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ท าผิดระเบียบการสอบ 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
/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด

๘.๕ การให้  S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยแต่คณะกรรมการ
การศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เห็นว่าไม่ควรจ าแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจ า

๘.๖ การให้ I  จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
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  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอน หรือปฏิบัติงานต่อเนือ่งกัน มากกว่า
๑ ภาคการศึกษา และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิน้สดุ   
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๘.๘ การให้  W  จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๘.๘.๑  ในรายวิชาที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุญาตให้ถอน

การศึกษาตามข้อ ๖.๓
๘.๘.๒  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา
๘.๘.๓   นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ถูกสั่งพักการศึกษา

๘.๙ การให้ AU  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ขอ
เข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๘.๑๐ การให้  X จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ยังไม่ได้
รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตามก าหนด

ข้อ ๙ การนับจ านวนหน่วยกิต
๙.๑  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เพ่ือให้ครบ

ตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะจ านวนหนว่ยกิตที่ก าหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นักเรียนแพทย์
ทหารและนักศึกษาแพทย์ เรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบ
ได้ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว

๙.๒ การรวมจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ย ให้นับจากหน่วยกิตของ
ทุกรายวิชาที่ผลการศึกษามีคะแนนประจ า ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เรียนรายวิชาใดมากกว่า
หนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตที่เรียนรายวิชานั้น ๆ ครั้งสุดท้ายไปใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ย

ข้อ ๑๐ การคิดคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยมี  ๒ ประเภท คือ คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และคะแนนเฉลี่ยนสะสม การค านวณ

คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ท าดังนี้
๑๐.๑ คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหารและ

นักศึกษาแพทย์ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับคะแนนประจ าของผลการศึกษาแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีคะแนนประจ าที่ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น ๆ ให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สาม

๑๐.๒ คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณผลการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ
คะแนนประจ าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา 
และผลการศึกษามีคะแนนประจ าตามข้อ ๙.๒  ให้มีทศนิยมสอง ต าแหน่งโดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สาม 

ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ลงเรียนซ้ าให้น าคะแนนประจ าของ
สัญลักษณ์ที่ได้รับการประเมินครั้งสุดท้ายมาค านวณคะแนนเฉลี่ย

ข้อ ๑๑ การตัดสินให้สอบแก้ตัวและ/หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ มีสิทธิสอบแก้ตัว และ/หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม เมื่อได้รับผลการประเมินเป็นสัญลักษณ์ ดังน้ี

๑๑.๑ ได้เกรด D+, D   และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
๑๑.๒ ได้สัญลักษณ์ U และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐
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ข้อ ๑๒ การเลื่อนชั้น  
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะเลื่อนชั้นได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
๑๒.๑  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ ๒.๐๐  และไม่มีรายวิชาใดในปนีั้นได้สัญลักษณ์ D+, 

D, F, I, P, U, หรือ X
๑๒.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก จะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาใน

ระดับชั้นปรีคลินิก จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนไปเรียนในชั้นคลินิกได้
ข้อ ๑๓.   การเรียนซ้ าชั้น 

๑๓.๑ การเรียนซ้ าชั้น หมายถึง นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่ได้รับการเลื่อน
ชั้นสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นปี ต้องเรียนซ้ าในชั้นปีเดิม  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๑๓.๑.๑ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๒.๐๐ แต่ไม่ต่ ากว่า ๑.๕๐ ในกรณีนี้ให้
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เรียนเฉพาะรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ต่ ากว่า C 

๑๓.๑.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์  ที่กระท าผิดระเบียบซึ่ ง
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีมติให้เรียนซ้ าชั้น  ในกรณีนี้ให้เรียนซ้ าชั้นทุกวิชาทั้งปี
การศึกษา

๑๓.๑.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ตั้งแต่ ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า ๒.๐๐ ให้เรียนซ้ าชั้นทุกวิชาทั้งปีการศึกษา

๑๓.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่เรียนซ้ าชั้น สามารถเรียนซ้ ารายวิชา
เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น ในรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ ต่ ากว่า B ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข้อ ๑๔. การเรียนซ้ ารายวิชา
๑๔.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่มีรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้รับ

สัญลักษณ์ F ตามข้อ ๘.๔ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ สามารถเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้ หรือถ้ารายวิชานั้น
เป็นวิชาเลือก อาจลงรายวิชาอ่ืนแทน

๑๔.๒ การเรียนซ้ ารายวิชาเพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสม  นักเรียนแพทย์ทหารและ
นักศึกษาแพทย์ที่เรียนซ้ าชั้นสามารถเรียนซ้ ารายวิชาเพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้นในรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ต่ ากว่า 
B ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

๑๔.๓ การเรียนซ้ ารายวิชา นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์สามารถเรียนรายวิชา
เดิมได้อีกไม่เกิน  ๑ คร้ัง

ข้อ ๑๕ การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์อาจยื่นค าร้องขออนญุาตลาพักการศึกษาได้

ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๕.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนกัเรียนนกัศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่งทาง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเห็นสมควรสนับสนนุ
๑๕.๑.๒ มีอาการเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเปน็เวลานาน ซึ่งคณะกรรมการการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้พักการศึกษา
๑๕.๑.๓ เมื่อนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีความจ าเปน็ส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอ

ลาพักการศึกษาได้ แต่ต้องได้ศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแล้วไม่นอ้ยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ ๒.๐๐
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การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ นี้ ให้นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

๑๕.๒ เมื่อนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีเหตุสุดวิสัยจ าเป็น ต้องลาพัก
การศึกษาด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้ยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้าโดยเร็วที่สุด  และให้คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนมุัติ

๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ๑๕.๒ ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
การศึกษา  ถ้ามีความจ าเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก  ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้อ ๑๕.๑ 
และ ๑๕.๒  แล้วแต่กรณีโดยสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนมุัติหรือให้ปฏิบตัิเป็นอยา่ง
อ่ืน

๑๕.๔ ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย  ยกเว้นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑.๑ 

๑๕.๕ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับอนมุัติให้ลาพักการศึกษา
เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องยืน่ค าขอกลับเข้าศึกษาต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก่อน
ก าหนดวันเข้ารับการศึกษาไม่นอ้ยกว่า  ๑  สัปดาห์

ข้อ  ๑๖ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร 

และนักศึกษาแพทย์ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๖.๑  ศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้ได้รับปริญญาตามข้อ ๑๗
๑๖.๒ ได้รับอนุมัติให้ลาออก
๑๖.๓  ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ในกรณี

ดังต่อไปนี้
๑๖.๓.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  

๑.๕๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๑๖.๓.๒ เรียนซ้ าชั้นเดิมเกินกว่า ๑ ปีการศึกษา
๑๖.๓.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ที่ถูกตัดคะแนนความ

ประพฤติตั้งแต่ ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐
๑๖.๓.๔ ทุจริตในการสอบ

๑๖.๔ ถึงแก่กรรม
ข้อ ๑๗  การส าเร็จการศึกษา

นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีสิทธิเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและขออนมุัติให้
ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑๗.๑ สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อ่ืนๆ ครบตามหลักสูตรและสอบผ่านประมวล
ความรอบรู้

๑๗.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐
๑๗.๓  เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
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ข้อ ๑๘ การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาตรีเกียรติ

นิยมอันดับ ๑ เมื่อสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  และให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ เมื่อ
สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑๘.๑  มีเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาหรือจ านวนปีการศึกษาน้อยที่สุดที่
ก าหนดไว้ตามหลักสูตร

๑๘.๒ มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ ๑๗
๑๘.๓ ไม่เคยเรียนซ้ าชั้น หรือซ้ ารายวิชา หรือสอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัวใน

รายวิชาใดตลอดหลักสูตร
ข้อ ๑๙ การให้รางวัลความสามารถในการศึกษา

นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล
ความสามารถในการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑๙.๑ ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
สูงสุด

๑๙.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี
ข้อ ๒๐ การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบยีบนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้อ ๒๑ ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

และมีอ านาจออกระเบียบปลีกย่อยได้ตามความจ าเป็นโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓

(ลงชื่อ) พลโท วิทยา ช่อวิเชียร
(วิทยา  ช่อวิเชียร)

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
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ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วย การวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๙  
...............................................

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรในด้ำนกำรวัดผล กำรประเมินผล และกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนแพทย์ทหำร นักศึกษำแพทย์ และบัณฑิตแพทย์ที่ปฏิบัติงำนเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ทั้งในระดับ
รำยวิชำจนถึงระดับหลักสูตร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบกรมแพทย์ทหำรบกว่ำด้วย
กำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๓  
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ จึงก ำหนดให้มีระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้วย การวัดผล 
การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ออกระเบียบฯ นี้  
บรรดำข้อควำมในระเบียบ ค ำสั่งของวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำที่ใช้อยู่ ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ข้อควำมในระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๓ หลักกำรทั่วไป
๓.๑   ให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรประเมินและกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรวัดผลเรียนรู้ 

ตั้งแต่ กำรประเมินขณะเรียนรู้ (formative) จนถึงกำรสอบเพ่ือประเมินผลกำร
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 จัดระบบกำรยื่นค ำร้อง/ขออุทธรณ์ผลกำรศึกษำเมื่อเสร็จสิ้นกำรสอบทุกครั้ง ทั้งใน
ระดับภำควิชำและ ระดับกองกำรศึกษำ

๓.๗ จัดระบบกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ 
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ข้อ ๔ วิธีกำรประเมินและกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรวัดผลกำรเรียนรู้
๔.๑ ระดับรำยวิชำ

๔.๑.๑  ภำควิชำก ำหนดแนวทำงและระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรประเมินควำมรู้ 
ทักษะ และเจตคติของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละรำยวิชำ โดยต้อง
ระบุให้ชัดเจนในรำยละเอียดรำยวิชำ (มคอ.๓) หรือคู่มือกำรเรียนรำยวิชำ
นั้น ๆ และแจกจ่ำยให้นักเรียนแพทย์ทหำร นักศึกษำแพทย์ ได้รับทรำบ
ก่อนเริ่มกำรเรียนกำรสอน

๔.๑.๒  ระหว่ำงจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนั้น คณำจำรย์ภำควิชำ ต้องมีกำร
ตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ในกำรประเมิน ตรวจสอบผลคะแนนจำก
กระดำษค ำตอบ แบบประเมิน รำยงำน ฯลฯ ก่อนจะประกำศผลคะแนน
ในกำรสอบให้กับนักเรียนแพทย์ทหำร นักศึกษำแพทย์ได้รับทรำบ

๔.๑.๓  เปิดโอกำสให้นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์   สำมำรถยื่นค ำร้อง
เพ่ือขอสอบถำมผลกำรสอบกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 

๔.๑.๔  เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน ให้อำจำรย์หัวหน้ำภำควิชำ/ประธำนรำยวิชำ
ที่รับผิดชอบรวบรวมผลคะแนนจำกแหล่งต่ำง ๆ มำประมวลและวิเครำะห์
ผล  จำกนั้นให้คณะกรรมกำรทวนสอบของภำควิชำ ที่ประกอบด้วย
อำจำรย์อย่ำงน้อย ๓ นำย ด ำเนินกำรทวนสอบ ก่อนกำรตัดสินผลรำยวิชำ
นั้น ๆ

๔.๑.๕  เมื่อเสร็จสิ้นกำรศึกษำรำยวิชำนั้น ๆ รำยงำนผลกำรสอบถึงกองกำรศึกษำ 
เพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรตัดสินผลกำรศึกษำ 

๔.๒ ระดับหลักสูตร
๔.๒.๑  หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ ก ำหนดแผนกำรจัดสอบเพ่ือประเมินผลกำร

เรียนรู้ตำมหลักสูตรไว้ในแผนกำรศึกษำประจ ำปี และแจ้งให้นักเรียน
แพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ และคณะท ำงำนจัดสอบทรำบ

๔.๒.๒  ประเมินและกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเพ่ือประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรแพทยศำสตบัณฑิตโดยคณะท ำงำนจัดสอบที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
ดังนี้
๔.๒.๒.๑ กำรสอบประมวลควำมรอบรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์พ้ืนฐำนทำง

กำรแพทย์ (preclinical comprehensive examination) 
ประเภท MCQ จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๓

๔.๒.๒.๒ กำรสอบประมวลควำมรอบรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
(clinical comprehensive examination) ประเภท MCQ
จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๕
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๔.๒.๒.๓ กำรสอบประมวลควำมรอบรู้ ด้ ำนทักษะทำงหัตถกำร 
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  คณะท ำงำนจัดสอบ มีหน้ำที่จัดท ำข้อสอบ ตรวจสอบเครื่องมือ/ข้อสอบที่
ใช้ในกำรประเมิน ให้มีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์ผู้ประกอบวิชำชีพเวช
กรรมของแพทยสภำ พ.ศ.๒๕๕๕  ตรวจคะแนน วิเครำะห์ข้อสอบ และ 
ประชุมพิจำรณำตัดสินผลกำรสอบ ก่อนประกำศผลคะแนนในกำรสอบ
ให้กับนักเรียนแพทย์ทหำรนักศึกษำแพทย์ได้รับทรำบ

๔.๒.๔ ประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรจำกผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบ กำร
ประเมินของนักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ และ เปรียบเทียบกับ
ผลกำรสอบผ่ำนเพื่อประเมินและรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ ในแต่ละข้ันตอน

๔.๒.๕ เปิดโอกำสให้นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ ได้ซักถำมผลคะแนน
กับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบในหัวข้อนั้น ๆ และน ำข้อสอบที่มีผลกำรวิเครำะห์
ไม่เป็นไปตำมคำดหมำย มำพิจำรณำร่วมกัน

๔.๒.๖  รำยงำนผลกำรด ำ เนินกำรตำมขั้นตอนให้คณะกรรมกำรบริหำร
แพทยศำสตรศึกษำเพื่อทรำบ

๔.๒.๗ กองกำรศึกษำ จัดส่งนักเรียนแพทย์ทหำร และนักศึกษำแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ 
ท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วนเข้ำสอบประมวลควำมรอบรู้ท่ีคณะแพทยศำสตร์ศิริ
รำชพยำบำล ตำมเวลำที่ก ำหนด

๔.๒.๘ หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ จัดส่งแบบประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร
แพทยศำสตรบัณฑิตตลอดหลักสูตร ให้นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำ
แพทย์ ชั้นปีที่ ๖ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และน ำผลกำรประเมิน
รำยงำนคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรศึกษำ และ ภำควิชำที่จัด
กำรศึกษำ เพื่อน ำไปปรับปรุงในปีกำรศึกษำต่อไป

ข้อ ๕ ระบบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรกำรศึกษำ
๕.๑ ระดับรำยวิชำ ให้ภำควิชำ/คณะกรรมกำรกำรรำยวิชำ มีหน้ำท่ี

๕.๑.๑ ให้นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ประเมินกำรสอนในระดับรำยวิชำ
ทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ
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๕.๑.๒ พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนที่
สอดคล้องกับรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) และวิเคราะห์การกระจายของ
ระดับคะแนน ส ารวจจ านวนนักเรียนแพทย/์นักศึกษาแพทย์ที่สอบไม่ผ่าน
ในทุกระดับของการวัดผล และ วางแนวทางการติดตาม/แก้ไข

๕.๑.๓ คณะกรรมการการทวนสอบรายวิชา สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
๕.๒ ระดับหลักสูตร  กองการศึกษา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่

๕.๒.๑ ส ารวจร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด และ 
ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิต และให้คณะอนุกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พิจารณาและรายงานสาเหตุ ปัญหาข้อขัดข้องที่
ท าให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ที่ไม่จบตามเวลา และรายงาน
ต่อคณะกรรมการการศึกษาและกรรมการสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า

๕.๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมจากแพทยสภา และให้คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต พิจารณาและรายงานสาเหตุ ปัญหาข้อขัดข้องที่ท าให้นักเรียน
แพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ท่ีไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๕.๒.๓ ส ารวจและประเมินด้านความเห็นของบัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถ 
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมมาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕  รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

๕.๒.๔ ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาให้ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๗ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ข้อ ๖ การยื่นค าร้องและการขออุทธรณ์ผลการศึกษา นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์
๖.๑ สามารถยื่นค าร้องตามแบบฟอร์ม เพ่ือขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์

ผลการศึกษาได้ภายใน ๓ วันหลังการประกาศผล
6.2 ในกรณีระดับภาควิชาให้ยื่นค าร้องโดยตรงที่ภาควิชา และในกรณีระดับการตัดสิน

ผลประจ าปีการศึกษา ให้ยื่นค าร้องได้ที่ส่วนบังคับการกองการศึกษา
6.3 การขออุทธรณ์ผล สามารถตรวจสอบได้เฉพาะกระดาษค าตอบหรือผลการประเมิน

ต่าง ๆ ของตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยื่นค าร้องแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด
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ข้อ 7 เพ่ือเป็นการป้องกันการกล่าวหาในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นักเรียนแพทย์หาร/นักศึกษาแพทย์ที่เป็น บิดา มารดา หรือญาติสนิท อันจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามในการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการ
สอน ให้บุคคลนั้นท าหนังสือแสดงตนเพ่ือขอยกเว้น ไม่ร่วมการตัดสินผลการศึกษาใน
รายวิชาหรือชั้นปี ที่บุคคลนั้น ๆ มีบุตร หลาน หรือญาติสนิท ศึกษาอยู่ และรายงานต่อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าตั้งแต่ต้นปีการศึกษานั้น

ข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาเป็นผู้รักษาระเบียบนี้ และมีอ านาจก าหนดระเบียบปลีกย่อย
ได้ตามความเหมาะสม 

ประกาศ ณ วันที่     ๒๙   กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๕๙ 

(ลงชื่อ) พลตรี ชาญณรงค์  นาคสวัสดิ์    
(ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์)

ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

กองการศึกษา
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ประกาศแพทยสภา

ที่ 46/2549

เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทำงกำรแพทย์เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  คณะกรรมกำรแพทยสภำใน
กำรประชุมครั้งที่ 11/2549 วันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ.2549 จึงมีมติให้ออกประกำศแพทยสภำ เรื่อง 
ข้อเท็จจริงทำงกำรแพทย์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  “กำรแพทย์” ในที่นี้ หมำยถึงกำรแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งคือกำรแพทย์ที่ได้รับ
กำรพิสูจน์แล้วทำงวิทยำศำสตร์ว่ำมีประโยชน์

ข้อ 2  กำรแพทย์ยังไม่สำมำรถให้กำรวินิจฉัย ป้องกัน และ/หรือบ ำบัดให้หำยได้ทุกโรคหรือ
ทุกสภำวะ  บำงครั้งอำจท ำได้เพียงบรรเทำอำกำรหรือประคับประคองเท่ำนั้น  ยิ่งกว่ำนั้น บำงโรคยังมิอำจให้
กำรวินิจฉัยได้ในระยะเริ่มแรก

ข้อ 3  ในกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงกำรแพทย์อำจเกิดสภำวะอันไม่พึงประสงค์ได้ แม้ผู้
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมจะใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงเพียงพอแล้วก็ตำม  ซึ่งถือว่ำเป็นเหตุสุดวิสัย

ข้อ 4  ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมย่อมใช้ดุลยพินิจในกำรเลือกกระบวนกำรด ำเนินกำรทำง
กำรแพทย์ รวมทั้งกำรปรึกษำหรือส่งต่อโดยค ำนึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย

ข้อ 5  เพ่ือประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง  ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมอำจปฏิเสธกำรรักษำ
ผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในสภำวะฉุกเฉิน  อันจ ำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรำยต่อชีวิต  โดยต้องให้ค ำแนะน ำหรือส่งต่อ
ผู้ป่วย ตำมควำมเหมำะสม

ข้อ 6  ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนและจริยธรรมวิชำชีพ  ย่อม
มีสิทธิ และได้รับควำมคุ้มครองที่จะไม่ถูกกล่ำวหำโดยไม่เป็นธรรม

ข้อ 7  ภำระงำน ข้อจ ำกัดของสถำนพยำบำล ควำมพร้อมทำงร่ำงกำย จิตใจ และ
สภำพแวดล้อม ของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ย่อมมีผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินกำร
ทำงกำรแพทย์

ข้อ 8  กำรปกปิดข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพและข้อเท็จจริงต่ำง ๆ  ทำงกำรแพทย์ของผู้ป่วยต่อ
ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมที่ท ำกำรวินิจฉัยและรักษำ  ย่อมมีผลเสียต่อกำรวินิจฉัยและรักษำที่ก ำหนดไว้ท้ำย
ประกำศนี้

ข้อ 9  กำรไม่ปฏิบัติตัวตำมค ำแนะน ำของผู้ประกอบวิชีพเวชกรรม หรือบุคลำกรทำง
กำรแพทย์  ย่อมมีผลเสียต่อกำรรักษำและกำรพยำกรณ์โรค

ประกำศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2549

ลงชื่อ  นำยแพทย์สมศักดิ์   โล่ห์เลขำ
(นำยแพทย์ สมศักดิ์  โล่ห์เลขำ)

เลขำธิกำรแพทยสภำ
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ใบลาป่วย/ลากิจ นพท./นศพ.ระหว่างศึกษาในโรงพยาบาลสมทบ  ปีการศึกษา ...................
เขียนที.่.......................................................................

วันท่ี ......... เดือน ...............................พ.ศ. .................
เรียน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ…………………………………..

ด้วย ข้ำพเจ้ำ นพท./นศพ........................................................ รหัสนักศึกษำ........................................ 
ปฏิบัติงำนอยู่ที่ รพ........................................กลุม่...............ช้ันปีท่ี.............. ขอ  ลำป่วย   ลำกิจ
เนื่องจำก............................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันท่ี........เดือน...................พ.ศ.................. ถึง วันที.่........เดือน....................... พ.ศ....................รวมเป็นเวลำ..........
วัน   เมื่อครบก ำหนดแล้วจะมำเรียนตำมปกต ิซึ่งกำรลำในครั้งนี้ข้ำพเจ้ำเหลอืเวลำเรยีนในวิชำนี้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ 

ขณะที่ลำ ข้ำพเจ้ำจะเดินทำงไปท่ี(หน่วยงำน/ที่พัก) เลขท่ี ...........หมู่ที่....... ซอย.......................ถนน................
แขวง/ต ำบล...........................เขต/อ ำเภอ..............................จังหวัด..............................เบอร์โทรศัพท์.............................

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ

นพท./นศพ. ................................................ ผู้ขออนุญำตลำ
(................................................)

รับทราบ  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ลงช่ือ ..........................................................
(.....................................................)

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
วันที่อนุมัติ ......../.........../...........

ข้อปฏิบัติของ นพท./นศพ.

กำรลำกิจ ควรลำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน
เมื่ออำจำรย์ผู้รับผดิชอบอนุมัติให้ลำ ขอให้ นพท./นศพ.ส่งส ำเนำหรือรูป
ถ่ำย ใบลำที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้ บก.กศ.วพม. ทรำบทันที ทำง e mail: 
kitiporn16@gmail.com เพื่อแจ้งภำควิชำท่ีเกี่ยวข้อง และ กปค.วพม.
ส่งใบลำฉบับจริง ให้ บก.กศ.วพม. เมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน ในแต่ละ 
rotation

ข้อมูลส าหรับ วพม.

ผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูลรายงาน ผู้รายงาน 
(กศ.วพม.)

ผู้เกี่ยวข้อง              
ลงนามรับทราบ

วันที่รับทราบ

อจ.หน.ภำควิชำ/
ผู้รับผิดชอบ

เพื่อกรุณำทรำบและบันทึกวันลำของ 
นพท./นศพ................................................ 
จ ำนวน ................วันหก.กปค.วพม.

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

เพื่อกรุณำทรำบ

พ.อ.หญิง
(กิติพร พุทธิขันธ)์

ประจ ำกอง กศ.วพม.
. ........./........../..........

รับทรำบ 
น ำเรียน ผอ.กศ.วพม. 
(ลำยมือช่ือ) 

( )
รอง ผอ.กศ.วพม. 

.........../............./............
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ตัวอย่างการเขียนการขอเปลี่ยนรายวิชาเลือก 

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กศ.วพม.            (บก.กศ.วพม. โทร. ๙๓๕๘๗)
ที่ กห ๐๔๔๖.๑๗/ วันที่
เร่ือง ขอเปลี่ยนวิชำเลือกเสรี

เรียน ผอ.กศ.วพม.

ด้วย กระผม/ดิฉัน นพท./นศพ. 
หมำยเลขประจ ำตัว ได้ท ำกำรเลือกวิชำเลือกของช้ันปีที่ 
ในรำยวิชำ ในระหว่ำงวันท่ี 
มีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนเป็นรำยวิชำ 
เนื่องจำก
ทั้งนี้ กระผม/ดิฉัน ได้ประสำนกับอำจำรย์ผูร้ับผิดชอบทั้งสองภำควิชำแล้ว 

จึงเรียนมำเพื่อกรุณำพิจำรณำ 

นพท./นศพ. 
(..................................................)

เรียน ผอ.กศ.วพม.
ตำมที่ นพท./ ได้รำยงำนขอเปลี่ยนวิชำเลือกในรำยวิชำ

เป็นรำยวิชำ 
ในระหว่ำงวันท่ี ทำงภำควิชำพิจำรณำแล้วไม่ขัดข้อง

ลงช่ือ ............................................  ภำควิชำเดิม
(............................................)

อจ.ภำควิชำ...............................................
......./......./.......

ลงช่ือ ............................................ ภำควิชำใหม่
(............................................)

อจ.ภำควิชำ...............................................
......./......./.....

อนุมัติ

(ลำยมือช่ือ) 
( )

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/ วันที่
เรื่อง นพท./นศพ.ขออนุญำตเข้ำศึกษำดูงำน

เรียน ผอ.กศ.วพม.

ด้วย นพท./นศพ. ชั้นปีที่ มีควำมสนใจเข้ำศึกษำดูงำนใน
โรงพยำบำล ในส่วนของภำควิชำ/แผนก 
เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนทักษะ และควำมรู้ควำมสำมำรถ  ในระหว่ำงวันที่ ทั้งนี้ได้
ประสำนงำนไว้เบือ้งต้นแลว้

จึงเรียนมำเพื่อกรุณำพิจำรณำ

นพท./นศพ.
( )

นพท.ชั้นปีที่
หมำยเลขโทรศัพท์ 
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ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วย ระเบียบการขออุทธรณ์ผลการศึกษาและระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน

ของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

............................................................

เพื่อให้มีการด าเนินการที่เหมาะสม ตามระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้วย
การวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙   ข้อ ๓.๖ การจัดระบบ
การยื่นค าร้อง/ขออุทธรณ์ผลการศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกครั้ง ทั้งในระดับภาควิชาและระดับกองการศึกษา  
และ ข้อ ๖ การยื่นค าร้องและการขออุทธรณ์ผลการศึกษานักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์  กองการศึกษาจึง
ก าหนดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์สามารถขออุทธรณ์ผล
การศึกษาและขอทราบคะแนนสอบระดับรายวิชา เมื่อสิ้นสุดรายวิชานั้นๆ รวมทั้งการขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษาไว้ดังนี้

๑. ประกาศฯ ฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่า
ด้วย ระเบียบการขออุทธรณ์ผลการศึกษาและระบบอุทธรณ์ผลการประเมินของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓”

๒. ให้ยกเลิก “ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าด้วย ระเบียบปฏิบัติ
ในการขออุทธรณ์ผลการสอบ และการขอตรวจผลคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์  พ .ศ. 
๒๕๖๑” 

๓. ประกาศฯ ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
๔. ค าจ ากัดความ ที่ใช้ในประกาศฉบับนี้  

๔.๑  การขออุทธรณ์ผลการศึกษา หมายถึง การที่นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ มี
ความประสงค์ที่ต้องการยื่นค าร้อง เพื่อขอรับทราบผลคะแนนสอบ หลังจากการประกาศผลการศึกษาของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ โดยมีระยะเวลาการขอยื่นอุทธรณ์ตามที่ประกาศฯ ฉบับนี้ ก าหนดไว้ 

๔.๒ คะแนนสอบ หมายถึง คะแนนสอบภาคทฤษฎี เฉพาะการสอบข้อเขียนประเภทปรนัย
Multiple Choice Question (MCQ) และอัตนัย (Multiple Essay Question (MEQ) ไม่ได้รวมถึง คะแนน
ภาคปฏิบัติ อาทิ คะแนนการเขียนรายงานและคะแนนประเมินจากการฝึกปฏิบตัิงานทุกรูปแบบ และเป็นคะแนนจาก
การสอบเมื่อสิ้นสุดการศึกษารายวิชานั้น หรือ คะแนนสอบปลายภาค เท่านั้น 

๔.๓ วันประกาศผลคะแนนสอบของภาควิชา/รายวิชา หมายถึง วันที่ภาควิชา/รายวิชา
ก าหนดวันประกาศผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการ ภายใน ๑๕ วันท าการ หลังเสร็จสิ้นการเรียนรายวิชา/รอบการ
ปฏิบัติงานนั้น ยกเว้น รายวิชา/รอบการปฏิบัติงานสุดท้ายของปีการศึกษาให้ภาควิชา/รายวิชาประกาศผลคะแนน
สอบ ให้เรียบร้อยภายใน ๕ วันท าการ หลังเสร็จสิ้นการเรียนรายวิชา/รอบการปฏิบัติงานสุดท้าย
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๔.๔ การอุทธรณ์ผลการศึกษา ระดับรายวิชา หมายถึง การที่นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ 

ยื่นค าร้องขออุทธรณ์ผลการศึกษา เพื่อขอรับทราบผลคะแนนสอบ ระดับรายวิชา ภายในระยะเวลา ๓ วันท าการหลัง

การประกาศคะแนนสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการรายวิชา ต้องระบุห้วงเวลาที่สามารถขออุทธรณ์ผลการศึกษาไว้ให้ชัดเจน

และด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการพิจารณาตัดสินผลการศึกษาของแต่ละชั้นปี 
๔.๕ การอุทธรณ์ผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หมายถึง การที่นักเรียนแพทย์ทหาร/

นักศึกษาแพทย์ยื่นค าร้องขออุทธรณ์เพื่อขอตรวจสอบเกรด คะแนนเฉลี่ยชั้นปี และคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันท าการ หลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการศึกษารายชั้นปี  และ
ก่อนการรับรองผลการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา และสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

๕. ขั้นตอนการด าเนินการอุทธรณ์ผลการศึกษา
๕.๑  การอุทธรณ์ผลการศึกษา ระดับรายวิชา  ให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ด าเนินการ 

ดังนี้ 
5.1.1 เขียนใบค าร้องตามแบบฟอร์ม ผนวก ก ด้วยตนเองและยื่นค าร้องที่ภาควิชา เพื่อขอยื่น

อุทธรณ์ผลการศึกษาและขอทราบคะแนนสอบ ต่อประธานรายวิชาหรืออาจารย์หัวหน้าภาควิชานั้นๆ ภายใน ๓ วัน
ท าการ หลังการประกาศผลสอบเป็นทางการ หรือตามที่ภาควิชาก าหนดระยะเวลาการขออุทธรณ์ไว้ ในการประกาศ
ผลทุกคร้ัง ห้ามยื่นแทนผู้อื่น 

5.1.2 หากนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ไม่มาตรวจคะแนนตามวันเวลาที่นัดหมาย 
ถือว่าสละสิทธิ์การขออุทธรณ์ และไม่อนุญาตให้ตรวจสอบผลคะแนนหรือขออุทธรณ์ในรายวิชานั้น ๆ ได้อีก

5.1.3 ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ต้องการขออุทธรณ์และขอทราบคะแนน
สอบ แต่ไม่ได้สามารถมายื่นค าร้องได้ด้วยตนเอง ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ใน
การยื่นอุทธรณ์โดยใช้หนังสือมอบอ านาจ ตามแบบฟอร์มท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ ด าเนินการให้ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

5.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและคณะกรรมการรายวิชา อย่างน้อย ๒ คน ร่วมกัน
ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นค าร้องให้เสร็จสิ้น ภายใน  ๓ วันท าการ และให้ผู้ยื่นค าร้องลงนามรับทราบ
ผลการอุทธรณ์ทุกคร้ัง

5.1.5 หากนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยต่อผลการอุทธรณ์  
ให้ภาควิชา/รายวิชารายงานมายังกองการศึกษา ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการตัดสินผล
การศึกษาของชั้นปีนั้นๆ ต่อไป

5.2 การอุทธรณ์ผลการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา เป็นการด าเนินการเพื่อขอตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลการศึกษา เปรียบเทียบกับข้อมูลผลการศึกษาของผู้ยืน่ขออุทธรณ์ที่อาจพบความคลาดเคลื่อนเท่านัน้  ไม่
มีการยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลคะแนนรายวิชา 

5.2.1 ให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ยื่นค าร้องขออุทธรณ์ผลการศึกษาด้วยตนเอง  
ตามแบบฟอร์มผนวก ข  ที่ส่วนบังคับการกองการศึกษาภายใน ๓ วันท าการ นับจากวันที่ประกาศผลการศึกษาอย่าง
เป็นทางการ 

5.2.2 ส่วนบังคับการกองการศึกษา เสนอรายงานค าร้องขออุทธรณ์ผลการศึกษาที่ต้องการขอ
ตรวจสอบเกรดและ/หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อผู้อ านวยการกองการศึกษาและส่งค าร้องให้กับแผนกประเมินผลและ
ทะเบียนประวัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษา  และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา ทราบ
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5.2.3 ส่วนบังคับการกองการศึกษา  สรุปผลการยื่นขออุทธรณ์ผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการ
กองการศึกษา และให้ผู้ขออุทธรณ์ทราบผลการพิจารณา และลงลายมือชื่อไว้เปน็หลักฐาน 

5.2.4 การด าเนินการขออุทธรณ์ผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปกีารศึกษา จะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนการรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา 

๖. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ การตีความตามประกาศนี้ และ/หรือ การไม่ยอมรับผลการ

อุทธรณ์ให้หารือในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาตามล าดับ เพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยโดยละเอียดและให้มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาถือเป็นอันสิ้นสุด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป     

ประกาศ    ณ    วันที่    18    มีนาคม     พ.ศ. ๒๕๖๔  

พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(จันทราภา   ศรีสวัสดิ์)

ผู้อ านวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กองการศึกษา
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ผนวก ก: ขั้นตอนการขออุทธรณ์และขอตรวจคะแนนสอบ ระดับรายวิชา 
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบ
ของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้น ระยะเวลา

นพท./นศพ.ผูย้ื่นค าร้อง/
ภาควิชา

ภาควิชาประกาศผลการสอบ และก าหนดวันขออุทธรณ์ผลการสอบไว้
ต้องการอุทธรณ์/ดูคะแนน 

ภายใน ๓ วันท าการ
นับจากวันประกาศผลสอบ

ประธานรายวิชา/
อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม.

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา

นพท./นศพ.ผูย้ื่นค าร้อง

ประธานรายวิชา/
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
นักเรียนแพทย์ผูย้ืน่ค าร้อง

ภายใน ๓ วันท าการ
นับจากวันเขียนค าร้อง

ประธานรายวิชา/
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
กองการศึกษา
แผนกประเมินผลฯ

น าผลการอุทธรณแ์จ้งในที่
ประชุมคณะกรรมการ 

นขต.กศวพม.

เขียนใบค าร้องขออุทธรณ์ /หนังสือมอบอ านาจ เพื่อขอทราบคะแนน

พิจารณา ค าร้อง

ประสานกับคณะกรรมการรายวิชา / ประธานรายวิชา

รับทราบ /
ไม่มีข้อสงสัย

รับทราบ /มีข้อสงสัยต้องสอบถาม
ผลการสอบ

ข้อปฏิบัติในการขอทราบคะแนนสอบ
1. ยื่นค าร้อง ต้องมาตามวันเวลาที่นัด
2. การขอทราบคะแนนให้ด าเนินการเป็น

รายบุคคลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดูของผู้อื่น
3. ผู้ที่ไม่สามารถมาตรวจสอบตามที่นัดหมายถือ

ว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถยืน่ขอตรวจสอบผล
การสอบรายวิชานั้น ๆ ได้อีก

สรุปผลการอุทธรณ์ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้อง
รับทราบผล

ยอมรับ ไม่ยอมรับ

สรุปผลการอุทธรณ์

ผปว.กอ.วพม. และ กศ.วพม. (เพื่อบันทึก)

น าเข้าพิจารณา นขต.กศ.วพม. 
จนมีมติส้นสุด

อนุมัติ

ระดับรายวิชา (ให้ด าเนินการที่ภาควิชา)
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ระดับรายวิชา /หน้ำ ๑ 

 อนุมัติตามค าร้อง  ให้คณะกรรมการรายวิชาพิจารณาด าเนินการและรายงานผลภายในวันที่ 

 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก 

(ลายมือชื่อ) 
( )
ประธานรายวิชา /

อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม.
/ /

วันที่ / /

แบบค าร้องการขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนสอบ ระดับรายวิชา
เขียนที่ 

วันที่ เดือน พ.ศ. 
เร่ือง การขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนสอบ รายวิชา 
เรียน ประธานรายวิชา 

ด้วย กระผม/ดิฉัน  นพท./นศพ. นามสกุล 
รหัสประจ าตัว ชั้นปีที่ กลุ่มที่ ปีการศึกษา 
ได้รับทราบการประกาศผลการศึกษารายวิชา ซึ่งได้ประกาศผลการสอบเมื่อวันที่ 

นั้น และมีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลสอบ ระดับรายวิชา โดย
 ขอทราบคะแนนสอบรายวชิา 
 ขอทราบรายละเอียดอื่น
คร้ังที่ สอบเมื่อวันที่ 
เนื่องจาก 

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ. 

( )
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ระดับรายวิชา /หน้ำ ๒ 

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการขออุทธรณ์และขอทราบคะแนนรายวิชา

เรียน ประธานรายวิชา /อจ.หน.ภาควิชา 

ตามที่ นพท./นศพ. 
ชั้นปีที่ ได้เสนอค าร้องขออุทธรณ์ผล 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. ยื่นค าร้องด้วยตนเอง 
( )

/ /

(ลายมือชื่อ)  ผู้รับมอบอ านาจ 
( )

/ /
หมายเหตุ  กรณีผู้รับมอบอ านาจ มารับผลให้ลงนามไว้เปน็หลักฐาน 
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ผนวก ข : ขั้นตอนการขออุทธรณ์เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา 
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนน
สอบของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖3

อุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา (ด าเนินการที่ บก.กศ.วพม.)

ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้น ระยะเวลา

นพท./นศพ.ผู้ยื่นค าร้อง/
บก.กองการศึกษา 

ภายใน ๓ วันท าการ 
หลังการประชุม

ตัดสินผลการศึกษา

บก.กองการศึกษา

คณะกรรมการพิจารณาฯ
ประธาน/เลขาคณะ

กรรมการฯ

ภายใน ๓ วันท าการ 
นับจากวันที่ได้รับค า

ร้องอุทธรณ์

กศ.วพม./
ที่ประชุมกรรมการ

การศึกษา

- น าเข้าที่ประชุม 
นขต.วพม.เป็นวาระ
เพื่อพิจารณาทันที

- แจ้งมติสิ้นสุดให้ผู้
อุทธรณ์และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

เขียนใบค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลการศกึษา 
(หลังการตัดสินผลการศกึษาประจ าภาค/ประจ าปีการศกึษา) 

ตรวจสอบผลกำรสอบของตนเอง

น าเรียน ผอ.กศ.วพม. เพื่อขออนุมัติ
ด าเนินการตามค าร้อง

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

เฉลี่ยสะสมรายบุคคล)

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

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

ข้อมูลถูกต้อง

พิจารณาข้ออุทธรณ์และสรุปผลการขออุทธรณ์แจ้งผู้เกี่ยวขอ้ง

ผู้อุทธรณ์ 
รับทราบผล

ที่ประชุม 
นขต.กศ.วพม.

ภาควิชา
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ยอมรับ ไม่ยอมรับ

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม.

แจ้งผลการพิจารณา เป็นมติสิ้นสุด

ผู้อุทธรณ์ กองการศึกษา

หมายเหตุ ทุกขั้นตอนต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนกำรน ำผลกำรศึกษำเข้ำรับรองในที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ วพม.
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 อนุมัติตามค าร้อง  
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก 

พล.ต. 
( )

ผอ.กศ.วพม.
/ /

แบบค าร้องการขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปกีารศึกษา
เขียนที่ 

วันที่ เดือน พ.ศ. 

เร่ือง ขออุทธรณ์ผลการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

เรียน ผอ.กศ.วพม.

ด้วย กระผม/ดิฉัน  นพท./นศพ. นามสกุล 
รหัสประจ าตัว ชั้นปีที่ กลุ่มที่ ปีการศึกษา 
ได้รับทราบการประกาศผลการศึกษา ซึ่งประกาศผลการสอบเมื่อวันที่ 
และมีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลสอบดังรายวิชาต่อไปนี้

1. รายวิชา  ภาควิชา
เกรดที่ได้ ศึกษาระหว่างวันที่ ถึงวนัที่
สถานที่

เหตุผลในการอุทธรณ์

2. รายวิชา  ภาควิชา
เกรดที่ได้ ศึกษาระหว่างวันที่ ถึงวนัที่
สถานที่

เหตุผลในการอุทธรณ์

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ. 

( )

สิ้นสุดปีการศึกษา /หน้า ๑ 
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สิ้นสุดปีการศึกษา /หน้า ๒ 

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาเพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา ปีการศึกษา 

เรียน ผอ.กศ.วพม.

ตามที่ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 
ได้เสนอค าร้องขออุทธรณ์ผลการสอบปีการศึกษา 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/ขอตรวจผลคะแนนสอบแลว้ และ  ยอมรับ  ไม่ยอมรับ  ผลการอุทธรณ์ตามที่คณะกรรมการ
รายวิชาได้พิจารณา

(ลายมือชื่อ) นพท./นศพ. ยื่นค าร้องด้วยตนเอง 
( )

/ /

(ลายมือชื่อ)  ผู้รับมอบอ านาจ 
( )

/ /
หมายเหตุ  กรณีผู้รับมอบอ านาจ มารับผลให้ลงนามไว้เปน็หลักฐาน
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ผนวก ค  : หนังสือมอบอ านาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบ
ของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖3

ขั้นตอนการมอบอ านาจ
ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้น ระยะเวลา

นพท./นศพ.ท่ีคาดว่าจะไม่
สามารถย่ืนค าร้องได้ด้วย

ตนเอง ในช่วงการอุทธรณ์ผล
และการขอทราบคะแนน 

๑. เตรียมแบบฟอร์มค ำร้องไว้ล่วงหน้ำก่อนกำรประกำศตัดสินผล

๒. มอบหมำยและก ำหนดรำยชื่อของ นพท./นศพ. ท่ีต้องกำรมอบอ ำนำจ

๓. ลงนำมไว้ในหนังสือมอบอ ำนำจ

ก่อนกำรเดินทำงไปภำรกิจ
นอก วพม.ท้ังในประเทศ
และต่ำงประเทศ ช่วง
ประกำศคะแนนและ
อุทธรณ์ผล 

นพท./นศพ.
ผู้รับมอบอ านาจ

ภายใน ๓ วันท าการ 
หลังการประชุม

ตัดสินผล

ภาควิชา/
บก.กศ.วพม.

ภายใน ๓ วันท าการ 
นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือมอบฉันทะ

ค าร้อง

นพท./นศพ.ผู้มอบ
อ านาจ (เจ้าของค าร้อง)

ทันทีท่ีกลับมำถึง

ทุกฝ่าย ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่อไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้น ตำมผนวก ก. และ ข. ก่อนการประชุม 
นขต.กศ.วพม.

กศ.วพม./ที่ประชุม
กรรมการการศึกษา

- น าเข้าท่ีประชุม 
นขต.วพม.เป็นวาระ
เพื่อพิจารณาทันที

- แจ้งมติสิ้นสุดให้ผู้
อุทธรณ์และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ส่งหนังสือค าร้องตามที่ได้รับการร้องขอจากเจา้ของค ารอ้ง
เพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้
1. ยื่นท่ีภาควิชา/รายวิชา กรณีขอทราบคะแนน 
2. ยื่นที่กองการศึกษา กรณีขอตรวจสอบเกรดเมื่อสิ้นสดุปี

การศึกษา 

ด าเนินการตามขั้นตอน ที่ก าหนดไว้ใน ตามผนวก ก. และ ข.

สรุปผลการขออุทธรณ์แจ้งให้ นพท./นศพ.ผู้ยื่นค าร้องทราบ

ผู้มอบอ านาจ (เจ้าของค าร้อง) รับเอง ผู้มอบอ านาจ 
รับแทน

ให้รับผลการอุทธรณ์และลงนาม
รับทราบด้วยตนเองที่ 
ภาควิชา/บก.กศ.วพม.

ให้ผู้รับมอบอ านาจลงช่ือ
รับผลการอุทธรณ์ตาม

เวลาที่ก าหนด

ภาควิชาส่งส าเนาผลอุทธรณ์ให้ 
บก.กศ.วพม. 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐาน

ให้รับผลการอุทธรณ์และลงนามรับทราบ
ด้วยตนเองที่ ภาควิชา/บก.กศ.วพม.

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม.

แจ้งผลการพิจารณา เป็นมติท่ีสิ้นสุด

ผู้อุทธรณ์ กองการศึกษา
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หนังสือมอบอ านาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
เขียนที่ 

วันท่ี เดือน พ.ศ. 
เรื่อง การมอบอ านาจการขออุทธรณร์ะดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสดุปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
เรียน ผอ.กศ.วพม.

ด้วย กระผม/ดิฉัน  นพท./นศพ. นามสกุล 
รหัสประจ าตัว ช้ันปีท่ี กลุ่มที่ ปีการศึกษา 
ได้รับทราบการประกาศผลการศึกษา ซึ่งประกาศผลการสอบเมื่อวันท่ี 
นั้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว กระผม/ดิฉัน 
ไม่สามารถยื่นค ารอ้งขออุทธรณไ์ดด้้วยตนเอง เพราะ
และจะเดินทางกลับมาถึง วพม. ในวันท่ี 

กระผม/ดิฉัน   มีความประสงค์มอบอ านาจให้ 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็น 

ให้ยื่นค าร้องขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนรายวิชา 
ศึกษาระหว่างวันท่ี ถึงวันท่ี สถานท่ีศึกษา (วพม./

รพ.รร.6/รพ.สมทบ 
เหตุผลในการอุทธรณ์

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ. ผู้มอบอ านาจ

( )
วันท่ีมอบอ านาจ โทร 
Email-address

ผู้รับมอบอ านาจ
( )

วันท่ีมอบอ านาจ โทร หมายเลขบัตรประชาชน 

 อนุมัติตามค าร้อง  
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก 

ลงช่ือ 
( )

ผอ.กศ.วพม.
/ /

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มการรายงานผลการอุทธรณ์ให้ใช้แบบตามผนวก ก. หรือ ผนวก ข.
2. หลักฐานส าเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
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