ชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-2560

อาจารย์ Preceptor รพ.กลาง

Specialty

อาจารย์ Preceptor รพ.เจริญกรุงฯ

Specialty

กลุ่มที่ 1
1. 5632101015

อ.พญ.ศศิมา ศรีสุข

Endocrine

อ.พญ.อภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ

ID

อ.พญ.รวีวรรณ สุรเศรณีวงษ์

Geriatric

อ.พญ.พัชรา ธนธีรพงษ์

Nephro

อ.พญ.นภธร มหามิตร

Nephro

อ.นพ.ขจร อินทรบุหรัน่

Chest

อ.นพ.พิสิษฐ์ อภิโสภณศิริ

GI

อ.นพ.กมลรัชฎ์ จงธนากร

Neprho

อ.นพ.บุญชู สุนทรโอภาส

Hemato

อ.นพ.ชเลวัน ภิญโญโชติวงศ์

Chest

อ.พญ.สาราญ กลิ่นแพทย์กจิ

Nephro

อ.พญ.วัลลภา รัตนสวัสดิ์

Hemato

อ.นพ.อภิชาญ ชานาญเวช

Rheumato

อ.พญ.นิศารัตน์ เจริญศรี

Cardio

อ.นพ.สมหวัง อานรรฆกิตกิ ลุ

Endocrine

อ.พญ.เสาวลักษณ์ มีความดี

Cardio

อ.นพ.บุญชู สุนทรโอภาส

Hemato

อ.พญ.นภาศรี ชัยกิตติรัตนา

Neuro

อ.พญ.ประณิธิ ด่านพรประเสริฐ

Chest

อ.พญ.อภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ

ID

อ.พญ.สุหัทยา วัฒนไพลิน

Cardio

อ.พญ.พัชรา ธนธีรพงษ์

Nephro

อ.นพ.สมพล บูรณะโอสถ

Nephro

อ.นพ.ขจร อินทรบุหรัน่

Chest

อ.นพ.สุกจิ นิลวรางกูร

Nephro

อ.นพ.ชเลวัน ภิญโญโชติวงศ์

Chest

อ.พญ.กาญจนา วิบูลชัยชีพ

Cardio

อ.นพ.กมลรัชฎ์ จงธนากร

Neprho

อ.นพ.อานาจ มะลิทอง

Gen

อ.พญ.วัลลภา รัตนสวัสดิ์

Hemato

อ.พญ.จุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์

Onco

อ.พญ.นิศารัตน์ เจริญศรี

Cardio

อ.พญ.เสาวลักษณ์ มีความดี

Cardio

นางสาวนันท์ธมี า เมฆแสน
2. 5632101020
นางสาว เพชรวิไล นพพรพันธุ์
3. 5732101001
นางสาว กนกวรรณ ทับอุ่น
4. 5732101004
นางสาวกิ่งกาญจน์ ทองศรี
5. 5732101006
นายจักรกฤษณ์ พรมมา
6. 5732101011
นางสาวณัฐกันย์ ลิมปวิทยากุล
7. 5732101013
นางสาวธนาญา ศีลธิปัญญา
8. 5732101017
นางสาว ปาริฉตั ร จันทร์ปิ้น
9. 5732101019
นายพงศ์พันธุ์ ไมตรีอโนทัย
10. 5732101020
นายพันธกานต์ วีรเวทสกุล
11. 5732101023
นางสาวมนัญชยา ตามเดช
12. 5732101024
นางสาวรุง้ ศิริ พัฒนาสันติชยั
13. 5732101028
นางสาวสริตา ชัยลภากุล
14. 5732101029
นางสาวสุจธิ ดิ า เหลืองศิริธญ
ั ญะ
15. 5732101030
นางสาวอติกานต์ อุณหเลขกะ
16. 5732101032
นางสาวพันธิตรา มณฑาทิพย์กลุ
17. 5732101033
นายพัทธนันท์ งามลายวง

อ.นพ.อภิชาญ ชานาญเวช

Rheumato

ชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-2560

อาจารย์ Preceptor รพ.กลาง

Specialty

อาจารย์ Preceptor รพ.เจริญกรุงฯ

Specialty

กลุ่มที่ 2
1. 5732101002
นายกมลวัฒน์ ปานเกตุ

อ.พญ.ศศิมา ศรีสุข

Endocrine

อ.พญ.อภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ

ID

อ.พญ.รวีวรรณ สุรเศรณีวงษ์

Geriatric

อ.พญ.นภาศรี ชัยกิตติรัตนา

Neuro

อ.พญ.นภธร มหามิตร

Nephro

อ.นพ.ขจร อินทรบุหรัน่

Chest

อ.นพ.อภิชาญ ชานาญเวช

Rheumato

อ.นพ.กมลรัชฎ์ จงธนากร

Neprho

อ.นพ.พิสิษฐ์ อภิโสภณศิริ

GI

อ.นพ.ชเลวัน ภิญโญโชติวงศ์

Chest

อ.นพ.อานาจ มะลิทอง

Gen

อ.พญ.วัลลภา รัตนสวัสดิ์

Hemato

อ.นพ.บุญชู สุนทรโอภาส

Hemato

อ.พญ.นิศารัตน์ เจริญศรี

Cardio

อ.นพ.สุกจิ นิลวรางกูร

Neprho

อ.พญ.เสาวลักษณ์ มีความดี

Cardio

อ.นพ.บุญชู สุนทรโอภาส

Hemato

อ.พญ.นภาศรี ชัยกิตติรัตนา

Neuro

อ.พญ.สุหัทยา วัฒนไพลิน

Cardio

อ.พญ.อภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ

ID

2. 5732101005
นายเกรียงไกร ยศเสนา
3. 5732101007
นางสาวจุฑารัตน์ มานะ
4. 5732101008
นางสาวชวิศา เจียสกุล
5. 5732101009
นางสาว ฐิตารีย์ แสงเรือง
6. 5732101010
นางสาวณัฏฐา ศักดิ์ชโิ นรส
7. 5732101012
นางสาวณัฐธิดา สุวรรณวงศ์
8. 5732101014
นางสาวธยาน์ นาคสวัสดิ์
9. 5732101015
นางสาวธัญญารัตน์ จงประเสริฐ
10. 5732101016
นายปัญญวัต จรัสดาราแสง
11. 5732101018
นายพงศ์ธรี ะ เสรีสันติกลุ

อ.พญ.ประณิธิ ด่านพรประเสริฐ Chest

อ.พญ.พัชรา ธนธีรพงษ์

Nephro

อ.นพ.สมหวัง อานรรฆกิตกิ ลุ

Endocrine

อ.นพ.กมลรัชฎ์ จงธนากร

Neprho

อ.นพ.สมพล บูรณะโอสถ

Nephro

อ.นพ.ขจร อินทรบุหรัน่

Chest

อ.พญ.สาราญ กลิ่นแพทย์กจิ

Nephro

อ.นพ.ชเลวัน ภิญโญโชติวงศ์

Chest

อ.พญ.จุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์

Onco

อ.พญ.เสาวลักษณ์ มีความดี

Cardio

อ.นพ.อภิชาญ ชานาญเวช

Rheumato

อ.พญ.นิศารัตน์ เจริญศรี

Cardio

Cardio

อ.พญ.วัลลภา รัตนสวัสดิ์

Hemato

12. 5732101021
นายภัทรพล อินทวงศ์
13. 5732101022
นางสาวภาสินี ศรีนิธวิ ฒ
ั น์
14. 5732101025
นางสาว ศวิตา ขุนชานาญ
15. 5732101026
นางสาวสมิตา ผดุงวิทย์วฒ
ั นา
16. 5732101027
นายสรวิศษิ์ อมรทิพย์วงศ์
17. 5732101031
นายเอกวิทย์ ก่อแก้ว

อ.พญ.กาญจนา วิบูลชัยชีพ

