เดือน
หน่วย

GEN 1

GEN 2

GEN 3

GEN 4

มิ.ย.-61

ก.ค.-61

ส.ค.-61

1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์
2. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า
3. นพ.วิชชา ทุมมาลา
4. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร
5. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

ก.ย.-61

ต.ค.-61

พ.ย.-61

ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
3. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์
4. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
5. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ
5. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
6. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ 6. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
7. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
7. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
3. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี
4. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
5. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
6. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. นพ.นรนนท์ บุญยืน
2. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง
3. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
4. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี
5. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. นพ.นรนนท์ บุญยืน
2. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์
3. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
4. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี
5. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
2. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง
3. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์
4. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ
5. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย
6. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี

1. นพ.ธันวา มาโสม
2. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์
3. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
4. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
5. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล

1. นพ.ธันวา มาโสม
1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
2. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง
2. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ
3. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 3. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
4. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ 4. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ
5. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
5. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
6. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
6. พญ.ศุภชั ทรงวศิน

1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์
2. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
3. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ
4. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
5. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
6. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย

1. นพ.นรนนท์ บุญยืน
2. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง
3. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์
4. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร
5. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
6. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล

1. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
2. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
3. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 3. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
4. นพ.ปวริศ ปริทศั น์ไพศาล 4. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
5. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย

1. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า
2. นพ.วิชชา ทุมมาลา
3. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ
4. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย
5. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
6. พญ.ศุภชั ทรงวศิน

1. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า
2. นพ.วิชชา ทุมมาลา
3. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ
4. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ
5. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร
6. พญ.ณัชชา นิตวิ ฒ
ั นา
7. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี

1. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
2. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์
3. นพ.พชร หลงมีวงศ์
4. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
5. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย

1. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
2. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์
3. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร
4. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
2. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ
3. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม
4. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร

1. นพ.วิชชา ทุมมาลา
2. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์
3. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์
4. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย

1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์
2. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
3. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
4. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง
5. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
3. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์
4. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน

1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์
2. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า
3. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ
4. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
5. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

1. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า
2. นพ.วิชชา ทุมมาลา
3. นพ.พชร หลงมีวงศ์
4. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
5. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
6. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 6. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
7. นพ.ปวริศ ปริทศั น์ไพศาล 7. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ
8. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล

1. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
2. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ
3. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
4. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย
5. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
6. พญ.ศุภชั ทรงวศิน
7. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ

1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์ 1. นพ.ธันวา มาโสม
2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
2. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
3. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 3. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ
4. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ 4. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
5. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ
5. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย
6. พญ.ณัชชา นิตวิ ฒ
ั นา
6. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร
7. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี

1. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
1. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
3. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 3. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ
4. นพ.ธนากร วรรณกุล
4. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร
5. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
5. นพ.ปวริศ ปริทศั น์ไพศาล
6. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

1. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า 1. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า
2. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์ 2. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์
3. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ 3. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร
4. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 4. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
5. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์ 5. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร
6. พญ.ณัชชา นิตวิ ฒ
ั นา
6. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน

1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์
2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
3. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี
4. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย
5. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร
6. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
3. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ
4. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี
5. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
6. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
3. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร
4. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี
5. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์

1. นพ.นรนนท์ บุญยืน
2. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี
3. นพ.ธนากร วรรณกุล
4. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม

1. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
2. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

1. นพ.ธันวา มาโสม
2. นพ.นรนนท์ บุญยืน
3. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ
4. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
5. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี

1. นพ.ธันวา มาโสม
1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
2. นพ.นรนนท์ บุญยืน
2. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร
3. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 3. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
4. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ 4. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย
5. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์

ธ.ค.-61

ม.ค.-62

1. นพ.ธันวา มาโสม
2. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ
3. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร
4. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ

1. นพ.วิชชา ทุมมาลา
2. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์
3. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี
4. นพ.ปวริศ ปริทศั น์ไพศาล

7. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ

6. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์ 6. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์
7. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

1. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
2. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์
3. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ
4. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
5. นพ.ธนากร วรรณกุล
6. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม

1. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
2. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์
3. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ
4. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
5. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร
6. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์

1. นพ.วิชชา ทุมมาลา
2. นพ.พชร หลงมีวงศ์
3. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี
4. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์

1. นพ.วิชชา ทุมมาลา
2. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร
3. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี
4. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม

1. นพ.ธันวา มาโสม

1. นพ.ธันวา มาโสม

2. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 2. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

3. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
4. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ
5. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี

4. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า
2. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ
3. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ
4. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย
5. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ

1. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
2. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร
3. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
4. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล

1. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
2. นพ.พชร หลงมีวงศ์
3. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
4. พญ.ศุภชั ทรงวศิน

1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล
2. นพ.วิชชา ทุมมาลา
3. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ
4. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร
5. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
6. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ

1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล
2. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
3. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี
4. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์
5. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
6. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์

1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล
2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
3. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี
4. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์
5. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์
6. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์

5. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
6. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

3. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
5. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ

6. พญ.ณัชชา นิตวิ ฒ
ั นา

Trauma

Vascular

1. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์
2. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์
3. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง
4. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม

1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล
2. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร
3. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
4. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
5. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ
6. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ

1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล
2. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์
3. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง
4. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม

1. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
2. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ
3. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ
4. นพ.ปวริศ ปริทศั น์ไพศาล
5. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
6. นพ.อินทัช สพโชคชัย

1. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ 1. นพ.ธันวา มาโสม
2. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 2. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

3. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์
4. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี

3. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์

1. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
2. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ
3. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ
4. นพ.ปวริศ ปริทศั น์ไพศาล
5. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
6. นพ.อินทัช สพโชคชัย

1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล
2. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า
3. นพ.พชร หลงมีวงศ์
4. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร
5. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
6. พญ.ณัชชา นิตวิ ฒ
ั นา
7. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ

1. นพ.นรนนท์ บุญยืน
2. นพ.พชร หลงมีวงศ์
3. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร
4. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
5. พญ.ณัชชา นิตวิ ฒ
ั นา
6. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ

1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล
1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล
1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล
2. นพ.นรนนท์ บุญยืน
2. นพ.นรนนท์ บุญยืน
2. นพ.ธันวา มาโสม
3. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 3. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 3. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ
4. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ
4. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ
4. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร
5. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย
5. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย
5. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี
6. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
6. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ
6. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ

1. นพ.วิชชา ทุมมาลา
2. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี
3. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
4. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
2. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง
3. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี
4. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์

1. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
2. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์
3. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี
4. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม

1. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์ 1. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ
2. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ
2. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร
3. นพ.ธนากร วรรณกุล
3. นพ.ปวริศ ปริทศั น์ไพศาล
4. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
5. นพ.อินทัช สพโชคชัย

1. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
1. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
2. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร 2. นพ.พชร หลงมีวงศ์
3. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 3. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
4. พญ.ณัชชา นิตวิ ฒ
ั นา
4. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน

1. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า
2. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ
3. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย
4. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ

1. นพ.นรนนท์ บุญยืน
2. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์

3. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ
4. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย

เดือน
หน่วย

มิ.ย.-61
1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช
2. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

GEN 1
CVT

ก.ค.-61

ส.ค.-61

ก.ย.-61

ต.ค.-61

พ.ย.-61

1. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ
2. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์
3. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์
4. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล
5. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
6. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
7. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช
2. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์
3. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์
4. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร
5. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
6. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย
7. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช
2. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ
3. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์
4. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร
5. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล
6. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
7. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ
8. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

1. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ
2. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์
3. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร
4. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล
5. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
6. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
7. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
8. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช
2. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ
3. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์
4. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์
5. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล
6. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
7. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
8. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ

ธ.ค.-61
1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช
2. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์
3. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์
4. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร
5. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
6. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
7. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

9. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

ม.ค.-62

ก.พ.-62

มี.ค.-62

1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช
2. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ
3. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์
4. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร
5. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล
6. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
7. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
8. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ
9. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ

1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช
2. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ
3. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์
4. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร
5. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล
6. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
7. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี
8. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ
9. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล

1. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ
2. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์
3. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์
4. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล
5. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
6. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี
7. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
8. พญ.ศุภชั ทรงวศิน

เม.ย.-62
1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช
2. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์
3. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์
4. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร
5. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
6. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
7. นพ.ธนากร วรรณกุล
8. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช
2. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ
3. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์
4. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร
5. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล
6. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
7. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
8. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร
9. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์
2. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร
3. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล
4. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
5. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
6. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์

7. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ

10. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย
1. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน

NEURO

PED

1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

PLASTIC

1. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน
2. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
3. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
4. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร
5. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี
6. นพ.อินทัช สพโชคชัย

1. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน
1. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน
2. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
2. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
3. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์ 3. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์
4. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 4. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
5. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี
5. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี
6. นพ.อินทัช สพโชคชัย
6. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

1. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน
2. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี
3. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี
4. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
5. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ

1. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน
2. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี
3. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี
4. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
5. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
6. นพ.อินทัช สพโชคชัย
7. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ

1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ 1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ 1. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี 1. นพ.ธนากร วรรณกุล
1. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร
1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ 1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ 1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ 1. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ
2. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
2. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี
2. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี 2. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย 2. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล 4. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 2. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด 2. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย
3. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
3. พญ.ศุภชั ทรงวศิน

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

1. นพ.กวีศกั ดิ์ เสาทองหลาง 1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ
2. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ 2. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกจิ
3. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกจิ 3. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์
4. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์ 4. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย
5. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 5. นพ.ธนากร วรรณกุล
6. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี 6. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี
7. พญ.ศุภชั ทรงวศิน
7. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย

1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล
2. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกจิ
3. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์

1. นพ.กวีศกั ดิ์ เสาทองหลาง
2. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล
3. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์

1. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน
2. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
3. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
4. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย
5. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
6. พญ.ศุภชั ทรงวศิน

1. นพ.กวีศกั ดิ์ เสาทองหลาง
2. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล
3. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์

AE

Endoscopy

1. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
2. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
3. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
4. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
5. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย
7. นพ.อินทัช สพโชคชัย

1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล
2. นพ.กวีศกั ดิ์ เสาทองหลาง
3. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ
4. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 4. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 4. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 4. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์
5. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 5. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด 5. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย
5. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร
6. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย
7. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

URO

1. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน
2. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
3. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
4. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ
5. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
6. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี
7. นพ.อินทัช สพโชคชัย

1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล
1. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี
2. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี 2. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
2. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
2. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี
3. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ 3. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล 3. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี
1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
1. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ 1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล
2. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกจิ
3. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์

1. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี
2. นพ.ธนากร วรรณกุล

1. นพ.ธนากร วรรณกุล
2. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

3. พญ.ศุภชั ทรงวศิน

1. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
1. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
2. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์ 2. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
3. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 3. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
4. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี
4. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี
5. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์ 5. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
6. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
6. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ

1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ
2. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกจิ
3. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์

1. นพ.กวีศกั ดิ์ เสาทองหลาง
2. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล
3. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์

1. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน
2. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
3. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี
4. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
5. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ

1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ
2. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกจิ
3. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์

1. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
2. นพ.ธนากร วรรณกุล
3. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี
4. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
5. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
6. นพ.อินทัช สพโชคชัย
7. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล

2. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
3. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

1. นพ.กวีศกั ดิ์ เสาทองหลาง 1. นพ.กวีศกั ดิ์ เสาทองหลาง
2. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล
2. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์
3. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ 3. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย
4. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 4. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 4. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 4. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 4. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกจิ
4. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี
5. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 5. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี 5. นพ.ภาณุวตั ร สุธรรมวงศ์ 5. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร
5. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ 5. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
6. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร 6. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 6. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
7. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล 7. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
8. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร

2. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 2. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด

1. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 1. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด

1. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย 1. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย 2. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ 2. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

3. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย 3. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ

3. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี

1. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

1. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี

1. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

1. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์ 1. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด

1. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร

1. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

1. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์

1. นพ.ปวริศ ปริทศั น์ไพศาล

1. นพ.ธนากร วรรณกุล

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
2. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ

2. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย
1. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี
2. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

1. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

1. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง

1. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

1. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ

1. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

1. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ
2. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร

3. นพ.พชร หลงมีวงศ์
Minor OR

1. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ

1. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย

1. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ

1. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี

1. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์

1. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์ 1. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์

1. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม

1. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย

S&E ICU

1. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี

1. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ

1. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์ 1. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์

1. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม

1. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์

1. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย

1. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน 1. พญ.ณัชชา นิตวิ ฒ
ั นา

1. นพ.ปวริศ ปริทศั น์ไพศาล

CVT ICU
NS ICU

1. พญ.ศุภชั ทรงวศิน
1. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ

1. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ

1. นพ.อินทัช สพโชคชัย

P ICU

1. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน

1. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย

1. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ

1. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี 1. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย

1. นพ.อินทัช สพโชคชัย
1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ (ครึ่งแรก)

N ICU
S&E ICU + Burn Unit

1. พญ.ณัชชา นิตวิ ฒ
ั นา

1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ (ครึ่งหลัง)

1. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ 1. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล

1. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร

เดือน
หน่วย
ANATOMY

มิ.ย.-61

ก.ค.-61

ANESTH

X-Ray

ก.ย.-61

ต.ค.-61

1. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย (ครึ่งแรก) 1. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ (ครึง่ แรก) 1. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี (ครึง่ แรก) 1. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ (ครึง่ แรก)

พ.ย.-61

ธ.ค.-61

1. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์ (ครึ่งแรก) 1. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์ (ครึง่ แรก)

ม.ค.-62
1. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร

ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

1. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์ (ครึง่ แรก) 1. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล (ครึง่ แรก) 1. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย (ครึง่ แรก) 1. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน (ครึ่งแรก) 1. พญ.ณัชชา นิตวิ ัฒนา (ครึง่ แรก)

2. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม (ครึ่งแรก)

1. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ
PATHO
GEN 1

ส.ค.-61

1. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ (ครึง่ หลัง) 1. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

2. นพ.กิติพนธ์ สงไทย (ครึง่ หลัง)

1. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ (ครึง่ หลัง)

2. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี (ครึง่ หลัง)

1. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์ 1. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร 1. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม (ครึ่งหลัง) 1. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์ (ครึง่ หลัง) 1. นพ.ปวริศ ปริทัศน์ไพศาล (ครึง่ หลัง) 1. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย (ครึง่ หลัง) 1. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ 1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
2. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์ (ครึ่งหลัง)

2. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

2. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน (ครึ่งหลัง) 2. พญ.ณัชชา นิตวิ ัฒนา (ครึง่ หลัง)

3. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์ (ครึง่ หลัง)

1. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย 1. นพ.สรวิชญ์ อุตสาหะ
1. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล 1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ
2. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ
1. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์
2. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน

1. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ
2. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย

1. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี
2. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ

1. นพ.อินทัช สพโชคชัย
1. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี

1. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์ 1. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์ 1. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์

1. พญ.ศุภชั ทรงวศิน
1. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม

1. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี

1. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์

1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์ 1. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ
2. นพ.ปวริศ ปริทศั น์ไพศาล 2. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย

1. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี

1. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

1. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

2. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

2. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง

2. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง

1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์
2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
3. นพ.นรนนท์ บุญยืน
4. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
5. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ
6. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร
7. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์
2. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า
3. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
4. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ
5. พญ.ทักษพร ทองเนือ้ แปด
6. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย
7. นพ.ปวริศ ปริทศั น์ไพศาล

2. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ

3. พญ.ณัชชา นิตวิ ฒ
ั นา
Ortho รพ.ศรีฯ

1. พญ.พัสวี ยินอัศวพรรณ
* 1. นพ.อภินทั ร์ วงศ์เกียรติขจร

OB-GYN
(สถาบันมะเร็ง)

1. พญ.ศุภชั ทรงวศิน

ORTHO
รพ.ขอนแก่น
Trauma รพ.ขอนแก่น
KKH

1. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

1. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

1. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

1. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์ 1. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์ 1. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์ 1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

1. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

1. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

1. นพ.พชร หลงมีวงศ์

1. นพ.พชร หลงมีวงศ์

2. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ

2. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ

2. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร 2. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร 2. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

2. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

2. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร 2. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร 2. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

1. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ
2. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์
3. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี
4. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร
5. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ
6. นพ.กฤติน ประทีปพวงรัตน
7. พญ.ณัชชา นิตวิ ฒ
ั นา

1. นพ.วิชชา ทุมมาลา
2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
3. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์
4. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์
5. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์

1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช
2. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
3. นพ.ธันวา มาโสม
4. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ
5. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ

1. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง (ตปท.) 1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ (ตปท.) 1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

6. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
7. นพ.อดุลกฤษณ์ นาต๊ะ

6. นพ.กิตพิ นธ์ สงไทย

1. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ
2. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน
3. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศภุ า
4. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
5. นพ.เฉลิมพล โพธิ์กลุ
6. นพ.จิตรภณ พุฒศรี
7. นพ.กันตวิทย์ สวนทวี

ELECTIVE

Vascular (ศิรริ าช)

1. นพ.กวิน ดารงค์ศริ ิ

1. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

1. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย
2. นพ.นรนนท์ บุญยืน
3. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ
4. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร
5. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ
6. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี
7. นพ.อานันท์ วิทย์สุภาเลิศ

PED จุฬาฯ
PED รามาฯ
PED รพ.ขอนแก่น
PED รพ.เด็ก
PED ม.เชียงใหม่

2. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน
3. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี
4. นพ.พชร หลงมีวงศ์
5. นพ.ชุตนิ นั ท์ เจริญศรี
6. พญ.ปวิธิตา คะเลรัมย์

1. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ
2. พญ.วรลักษณ์ ภูส่ ูงเนิน
2. นพ.วิชชา ทุมมาลา
2. พญ.อลิสรา ศรีนลิ ทา
3. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบลู ย์ 3. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล
3. นพ.ธันวา มาโสม
4. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกจิ 4. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
4. พญ.บุณกิ า เสาวงค์
5. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์ 5. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์
5. นพ.พิทกั ษ์พล ทาทอง
6. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 6. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ
6. นพ.พชร หลงมีวงศ์
7. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร 7. นพ.ธนากร วรรณกุล
7. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร
8. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี 8. นพ.ฐานันดร ฉัตรสุภางค์ 8. นพ.วีรยุทธ ชัยน้าอ้อม

8. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบูลย์

9. พญ.เชาวัสพร จงเกษกรณ์

9. นพ.ชิโนเรศ วาวิลัย
1. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

1. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร
1. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

1. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

1. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

1. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

1. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล
1. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

Neuro Medicine

PED ศิรริ าช

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

1. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 1. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 1. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ 1. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ 1. พญ.ฐิตพิ ร วรรณศรี

Pediatric Cardiology

X-Ray รามาฯ

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

1. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

Pulmonary Medicine (Chest)

Adult Cardiology (Med)

1. นพ.กรวิชญ์ การประกอบดี 1. นพ.ธีรธ์ วัช เกียรติกอ้ งชูชัย 1. พญ.จันทรมณฑ์ ธนไพศาล
2. พญ.สริญญา บุญโพธิ์อภิชาติ

1. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

1. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์ 1. นพ.ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์
1. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

1. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี
1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ
1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ
1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ
1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ
1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ
1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

1. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

เดือน
หน่วย

มิ.ย.-61

ก.ค.-61

ส.ค.-61

ก.ย.-61

ต.ค.-61

พ.ย.-61

1. นพ.กวีศกั ดิ์ เสาทองหลาง

Plastic Hand (ภาคฯ ออร์โธ)

ธ.ค.-61

ก.พ.-62

1. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกจิ

GEN 1
Plastic (รพ.ขอนแก่น)

1. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกจิ

Plastic (รพ.รามาธิบดี) 1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ
1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

มิ.ย.-62

1. นพ.กวีศกั ดิ์ เสาทองหลาง

1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

Plastic อุดร อุตรดิตถ์ บุรรี มั ย์

1. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง (อุดรฯ)

Upper GI จุฬาฯ

1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์

Breast รพ.พระมงกุฎฯ

1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์
1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์

Colorectal ม.จุฬาฯ
Med-Oncology
รพ.วัฒโนสถ

1. นพ.นิตเิ ทพ หลายทวีวฒ
ั น์

Endoscopy รพ.ราชวิถี
รพ.มหาราชโคราช

พ.ค.-62

1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล
1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

เม.ย.-62

1. นพ.กวีศกั ดิ์ เสาทองหลาง

Plastic (ม.จุฬาฯ)

Breast รามาธิบดี

มี.ค.-62

1. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกจิ

Plastic ช่องปาก (คณะทันตฯ)

Plastic (รพ.ศิรริ าช)

ม.ค.-62

1. นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล (CVT)

1. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ (อุตรดิตถ์)

