
ชื่อนักศึกษาแพทยช์ั้นปีที่ 4-2560 อาจารย ์Preceptor รพ.กลาง Specialty อาจารย ์Preceptor รพ.เจริญกรุงฯ Specialty

กลุ่มที่ 1

1.   5632101015 อ.พญ.ศศิมา  ศรีสุข Endocrine อ.พญ.อภชัฌา  พึ่งจติต์ประไพ ID

นางสาวนันท์ธมีา  เมฆแสน

2.   5632101020 อ.พญ.รววีรรณ  สุรเศรณีวงษ์ Geriatric อ.พญ.พัชรา  ธนธรีพงษ์ Nephro

นางสาว เพชรวไิล  นพพรพันธุ์

3.   5732101001 อ.พญ.นภธร  มหามติร Nephro อ.นพ.ขจร  อนิทรบุหร่ัน Chest

นางสาว กนกวรรณ  ทับอุ่น

4.   5732101004 อ.นพ.พิสิษฐ์  อภโิสภณศิริ GI อ.นพ.กมลรัชฎ ์ จงธนากร Neprho

นางสาวกิ่งกาญจน์  ทองศรี

5.   5732101006 อ.นพ.บุญช ู สุนทรโอภาส Hemato อ.นพ.ชเลวนั  ภญิโญโชติวงศ์ Chest

นายจกัรกฤษณ์  พรมมา

6.   5732101011 อ.พญ.ส าราญ  กล่ินแพทยก์จิ Nephro อ.พญ.วลัลภา  รัตนสวสัด์ิ Hemato

นางสาวณัฐกนัย ์ ลิมปวทิยากลุ

7.   5732101013 อ.นพ.อภชิาญ ช านาญเวช Rheumato อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี Cardio

นางสาวธนาญา   ศีลธปิัญญา  

8.   5732101017 อ.นพ.สมหวงั  อ านรรฆกติิกลุ Endocrine อ.พญ.เสาวลักษณ์  มคีวามดี Cardio

นางสาว ปาริฉตัร  จนัทร์ปิ้น

9.   5732101019 อ.นพ.บุญช ู สุนทรโอภาส Hemato อ.พญ.นภาศรี ชยักติติรัตนา Neuro

นายพงศ์พันธุ ์ ไมตรีอโนทัย

10.  5732101020 อ.พญ.ประณิธ ิ ด่านพรประเสริฐ Chest อ.พญ.อภชัฌา  พึ่งจติต์ประไพ ID

นายพันธกานต์ วรีเวทสกลุ

11.  5732101023 อ.พญ.สุหัทยา  วฒันไพลิน Cardio อ.พญ.พัชรา  ธนธรีพงษ์ Nephro

นางสาวมนัญชยา ตามเดช

12.  5732101024 อ.นพ.สมพล  บูรณะโอสถ Nephro อ.นพ.ขจร  อนิทรบุหร่ัน Chest

นางสาวรุ้งศิริ พัฒนาสันติชยั

13.  5732101028 อ.นพ.สุกจิ  นิลวรางกรู Nephro อ.นพ.ชเลวนั  ภญิโญโชติวงศ์ Chest

นางสาวสริตา ชยัลภากลุ

14.  5732101029 อ.พญ.กาญจนา วบิูลชยัชพี Cardio อ.นพ.กมลรัชฎ ์ จงธนากร Neprho

นางสาวสุจธิดิา เหลืองศิริธญัญะ

15.  5732101030 อ.นพ.อ านาจ  มะลิทอง Gen อ.พญ.วลัลภา  รัตนสวสัด์ิ Hemato

นางสาวอติกานต์ อณุหเลขกะ

16.  5732101032 อ.พญ.จฬุาภรณ์  จตุปาริสุทธิ์ Onco อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี Cardio

นางสาวพันธติรา มณฑาทิพยก์ลุ

17.  5732101033 อ.นพ.อภชิาญ  ช านาญเวช Rheumato อ.พญ.เสาวลักษณ์  มคีวามดี Cardio

   นายพัทธนันท์ งามล ายวง



ชื่อนักศึกษาแพทยช์ั้นปีที่ 4-2560 อาจารย ์Preceptor รพ.กลาง Specialty อาจารย ์Preceptor รพ.เจริญกรุงฯ Specialty

กลุ่มที่ 2

1.   5732101002

นายกมลวฒัน์  ปานเกตุ อ.พญ.ศศิมา ศรีสุข Endocrine อ.พญ.อภชัฌา  พึ่งจติต์ประไพ ID

2.   5732101005

นายเกรียงไกร  ยศเสนา อ.พญ.รววีรรณ สุรเศรณีวงษ์ Geriatric อ.พญ.นภาศรี ชยักติติรัตนา Neuro

3.   5732101007

นางสาวจฑุารัตน์   มานะ อ.พญ.นภธร มหามติร Nephro อ.นพ.ขจร  อนิทรบุหร่ัน Chest

4.   5732101008

นางสาวชวศิา  เจยีสกลุ อ.นพ.อภชิาญ ช านาญเวช Rheumato อ.นพ.กมลรัชฎ ์ จงธนากร Neprho

5.   5732101009

นางสาว ฐิตารีย ์ แสงเรือง อ.นพ.พิสิษฐ์ อภโิสภณศิริ GI อ.นพ.ชเลวนั  ภญิโญโชติวงศ์ Chest

6.   5732101010

นางสาวณัฏฐา  ศักด์ิชโินรส อ.นพ.อานาจ มะลิทอง Gen อ.พญ.วลัลภา  รัตนสวสัด์ิ Hemato

7.   5732101012

นางสาวณัฐธดิา  สุวรรณวงศ์ อ.นพ.บุญช ูสุนทรโอภาส Hemato  อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี Cardio

8.   5732101014

นางสาวธยาน์   นาคสวสัด์ิ อ.นพ.สุกจิ นิลวรางกรู Neprho อ.พญ.เสาวลักษณ์  มคีวามดี Cardio

9.   5732101015

นางสาวธญัญารัตน์ จงประเสริฐ อ.นพ.บุญช ูสุนทรโอภาส Hemato อ.พญ.นภาศรี ชยักติติรัตนา Neuro

10. 5732101016

นายปัญญวตั  จรัสดาราแสง อ.พญ.สุหัทยา วฒันไพลิน Cardio อ.พญ.อภชัฌา  พึ่งจติต์ประไพ ID

11. 5732101018

นายพงศ์ธรีะ เสรีสันติกลุ อ.พญ.ประณิธ ิด่านพรประเสริฐ Chest อ.พญ.พัชรา  ธนธรีพงษ์ Nephro

12. 5732101021

นายภทัรพล อนิทวงศ์ อ.นพ.สมหวงั อานรรฆกติิกลุ Endocrine อ.นพ.กมลรัชฎ ์ จงธนากร Neprho

13. 5732101022

นางสาวภาสินี ศรีนิธวิฒัน์ อ.นพ.สมพล บูรณะโอสถ Nephro อ.นพ.ขจร  อนิทรบุหร่ัน Chest

14. 5732101025

นางสาว ศวติา ขนุช านาญ อ.พญ.ส าราญ กล่ินแพทยก์จิ Nephro อ.นพ.ชเลวนั  ภญิโญโชติวงศ์ Chest

15. 5732101026

นางสาวสมติา ผดุงวทิยว์ฒันา อ.พญ.จฬุาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์ Onco อ.พญ.เสาวลักษณ์  มคีวามดี Cardio

16. 5732101027

นายสรวศิษิ์ อมรทิพยว์งศ์ อ.นพ.อภชิาญ ชานาญเวช Rheumato อ.พญ.นิศารัตน์  เจริญศรี Cardio

17. 5732101031

นายเอกวทิย ์กอ่แกว้ อ.พญ.กาญจนา วบิูลชยัชพี Cardio อ.พญ.วลัลภา  รัตนสวสัด์ิ Hemato


